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 امللخص:

ليط الضوء على صورة مملكة غانة التارخيية يف املصادر تسعى هذه الدراسة إىل تس

ا(. حاولنا يف البداية، الوقوف عند إشكالية املوقع العربية )البكري واإلدريسي منوذًج

والنشأة ململكة غانة، وبينا أوجه التوافق واالختالف بني املصادر والدراسات حول هذه 

العربية يف كتابة تاريخ إفريقيا بشكل عام،  اإلشكالية. ثم تطرقنا إىل دراسة أهمية املصادر

ومملكة غانة بشكل خاص؛ وبعد ذلك، انتقلنا إىل صلب املوضوع وهو: معرفة وتتبع أحوال 

اململكة من الناحية السياسية، والدينية، واالقتصادية، وذلك من خالل كتابي )املغرب يف 

نزهة املشتاق يف اخرتاق اآلفاق( ذكر بالد إفريقية واملغرب( لصاحبه أبي عبيد البكري، و )

 ا أنهينا هذه الدراسة خبامتة، وتتضمن النتائج والتوصيات. للشريف اإلدريسي. وأخرًي

 اجملتمع.؛ مملكة غانة؛ املصادر العربية؛ إفريقيا :تفااييةاملكلمات ال
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Kingdom of Ghana in Arabic Sources  

(Al-Bakri and Al-Idrisi as a Model) 

D. Abdullah Issa  

Hassan II university- Morocco 
iissa34@yahoo.com 

Abstract: 

This study seeks to shed light on the historical image of the Kingdom 

of Ghana in the Arabic sources (Al-Bakri and Al-Idrisi as a model). It 

begins with addressing the problem of the location and emergence of Ghana 

Kingdom, and analyzing the aspects of compatibility and differences 

between the sources and studies on this problem, then deals with studying 

the importance of Arab sources in writing the history of Africa in general, 

and the Kingdom of Ghana in particular. After that, the study moves to the 

crux of the topic: Knowing and tracking the kingdom's political, religious, 

and economic conditions, through the two sources: Al-Mugharab fī Dhikr 

Afrīqīya wa al-Maghrib of Abū ʿUbayd Al-Bakrī, and Nuzhat al-Mushtāq fī 

Ikhtrāq al-Afāaq of al-Sharīf Al-Idrīsī.  

Keywords: Africa; Arabic sources; Kingdom of Ghana; the society. 
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 مقدمة:

القومي لغرب إفريقيا، فهي أول  هو أوىل حلقات التاريخ (1)إَن تاريخ مملكة غانة

مملكة قامت ببالد السودان، وأهم مملكة خالل العصر الوسيط من حيث الصيت والثراء، 

م(، على قدرة أهالي غانة على تدبري 11وقد دل ازدهارها وبقاؤها إىل القرن السابع اهلجري )

ى أن تقرر بأن حضارة شؤونهم بأنفسهم. وهذا ما محل القلة من الكتاب الغربيني املنصفني عل

 هذه البالد يف العصور الوسطى مل تكن دون حضارة البيض؛ بل فاقت بعض البالد األوروبية. 

وإذا كنا جنهل الشيء الكثري عن األصول التارخيية ململكة غانة، فإَن املصادر العربية 

التاريخ يف زمن أبي عبيد البكري، ثم الشريف اإلدريسي، استطاعت أن تنتشلها من أعماق 

الغامض واملظلم إىل حيز املضاء؛ الشيء الذي مكننا من معرفة الكثري من التطورات 

 م(.11 -11واألحداث اليت عرفتها اململكة خالل القرنني اخلامس والسادس للهجرة )

 املوقع و إشكالية النشأة: :أواًل

شفوية، استطاع ومناقشة املعطيات اليت تطرحها مصادرنا العربية والرواية ال باستقراء

اليت تقوم  -قرب تنبكت احلالية-الدارسون من حتديد اإلطار اجلغرايف العام ملنطقة "أوكار" 

ا وروافد نهر . وقد مت توطني املنطقة فيما بني روافد نهر السنغال غرًب(1)عليها مملكة غانة

ة، ويف الفرتة ا؛ وعلى حدودها الشمالية كانت تتحرك القبائل الرببرية الصحراويالنيجر شرًق

م، متكنت من مد نفوذها 11اليت بلغت فيها مملكة غانة أوج ازدهارها وقوتها خالل القرن 

 .(1)االستوائيةجنوبا لكنها مل تالمس قط مقدمة الغابات 

ا، وينبغي إنها حدود تقريبية ملنطقة أوكار؛ أي جمال انتشار شعب السراكولي حاليًّ

م، كانت دون 11اخلاضعة لسلطة امللك الغاني خالل القرن  اإلشارة هنا، أن احلدود السياسية

احلدود اإلثنية مساحة. وعلى الرغم من أن الدراسات التارخيية واألركيولوجية مل تهتد بعد 

معظمها جينح حنو مطابقة مدينة غانة  بقول حاسم يف حتديد موقع عاصمة اململكة، فإنَّ

 .(4)ا جنوب شرق موريتانيايًّالعاصمة مبدينة كوميب صاحل، اليت توجد حال

حقيقة، ال نعرف على وجه الدقة تاريخ نشأة مملكة غانة، وال مؤسسيها األوائل؛ غري 

أن الروايات التارخيية اليت أوردها كل من حممود كعت يف مصنفه تاريخ الفتاش، وعبد 

ا لعدد طلًقا عن الرواية الشفوية احمللية، شكلت منالرمحن السعدي يف تاريخ السودان، فضًل

، (M. Delafosse)من التأويالت والتصورات، أشهرها تلك اليت اقرتحها موريس دوالفوس 

 .(R. Mauny)وطورها فيما بعد رميوند موني 
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املؤسسني األوائل ململكة غانة، هم بيض من أصل سوري يهودي،  دوالفوس أنَّ يعتقد

إطار هجرات سلمية، جاءت نتيجة م من ليبيا إىل منطقة أوكار يف 1نزحوا يف منتصف القرن 

، (5)االضطهاد الروماني هلم. وبعد استقرارهم جبانب السكان األصليني قبائل السوننكي

ا يف بسط نفوذهم إىل استطاعوا استيعاب عاداتهم، وتكيفوا مع تقاليدهم، ثم أخذوا تدرجييًّ

 غانة حوالي سنةأن أصبحوا السادة احلقيقيني للبالد. وبعد ذلك، مت هلم تأسيس مملكة 

 .(6)م133

ويستبعد هذا التصور أن يكون امللوك األوائل ململكة غانة من أصل صنهاجي، على 

لو كان األمر كذلك ألكده لنا عبد الرمحن السعدي باعتباره من أبناء املنطقة.  أنهأساس 

من أكرب علماء أنساب العرب، مل تكن لتفوته  دويضيف دوالفوس أن ابن خلدون الذي يع

هذه املسألة؛ إذ لو صح انتسابهم لصنهاجة، لسجله لنا يف معرض حديثه عن غانة. لكن 

صاحب العرب، مل يشري إىل القضية واكتفى بنفي ما أثبته اإلدريسي، خبصوص انتساب ملوك 

 .(7)غانة لعلي بن أبي طالب

وقد استمرت نظرية دوالفوس هذه متارس تأثريها على الدراسات التارخيية لعشرات 

ا تفقد أهميتها مع تطور األحباث األركيولوجية؛ كما أن خلفيتها السنني، ثم أخذت تدرجييًّ

السلبية اليت جتعل الفرد اإلفريقي عاجزا عن حتقيق أي مكسب حضاري دون تأثري عميق من 

إىل تهميشها على اعتبار انتماء مثل هذه النظريات للخطاب التارخيي  الباحثنياخلارج، دفع 

ري: فاإلفريقي شأن الرببري يف الكتابات االستعمارية سليب، غري أصيل فيما ينتجه، االستعما

 .(8)ا يف حال انفعال، قاصر عن املبادرة واإلبداعدائًم

ا، إىل رفض مثل هذه األطروحات، مكتفية بالتأكيد على حاليًّ الدراساتومتيل معظم 

خنا حممود كعت يف القضية: "وبعد األصل السوداني حلكام غانة األوائل، أو ترديد رأي مؤر

م أن يأتي 1516 /هـ616حوالي عام  /نا وال يتأتى ملؤرخ يف هذا اليومزمانهم ومكانهم علي

 .(6)بصحة شيء يف أمورهم يقطع بها، ومل يتقدم هلم تاريخ فيعتمد عليه"

 (R. Mauny)وبعد قرابة نصف قرن من تأليف دوالفوس، خرج علينا رميوند موني 

تلقي بعض اإلضاءات واملعلومات على نشأة مملكة غانة، لكن من زاوية مغايرة  بأطروحة

وأكثر مشولية؛ ذلك أنه عوض أن يتساءل عن جنسية ودين ملوك غانة األوائل، مثلما فعله 

زميله دوالفوس، تساءل عن األسباب اجلوهرية الكامنة وراء نشأة الدول اإلفريقية خالل 
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األصل العسكري للدولة ، وسنغاي(. وانتهى إىل ما مساه بـ العصر الوسيط )غانة، ومالي

 . (13)اإلفريقية

جتاوز الرحل )بربر الصحراء(  دوينطلق موني يف تصوره من املقولة املشهورة، اليت تع

أي صنهاجة -ا بعالقة يطبعها العنف؛ فالرببر الرحل واملستقرين )السودان(، حمكوًم

تمرار السودانيني املستقرين على احلافة اجلنوبية حسب زعمه كانوا يغزون باس -الصحراء

للصحراء، بهدف استعبادهم واالستيالء على ثرواتهم. وكجواب على هذا التهديد املستمر، 

اضطر السودانيون لتنظيم أنفسهم يف إطار نظام سياسي قوي، قادر على محايتهم من غارات 

دوال ذات طابع عسكري يف وغزوات بربر الصحراء. من مثة، ظهرت ببالد السودان، 

تسم مبيسمها مجيع الوحدات السياسية اليت عرفتها  -يضيف موني-جوهرها. وهذه الظاهرة 

بالد السودان خالل العصر الوسيط، حبيث ال تدوم الدول واإلمرباطوريات السودانية إال بدوام 

 . (11)السلطة العسكرية

موني تستقي جذورها من كتابات ا أن أطروحة حتى ال نناقش غري التاريخ، نسجل بدًء

، وهذا التأثري، يعين يف أحد جوانبه، أنه على الرغم من ةاألنثروبولوجيدوالفوس، والدراسات 

ادعاء الكثري من الباحثني، تهافت نظريات دوالفوس، فإن قلة منهم من يتخذ مساحة حقيقية 

 .(11)بينه وبني هيمنة سلطة نظريات دوالفوس املتعلقة ببالد السودان

ا على التحليل التارخيي، أن ننقض هذه األطروحة، بيد أننا لن وبإمكاننا، اعتماًد

ا الستيفاء الغرض. ونعتقد أَن نكلف أنفسنا مثل هذا العناء ما دام االعرتاض املنهجي كافًي

الثغرة الفادحة اليت ترصع تصور مؤرخنا، تتمثل يف حتليله بأن السمة العسكرية للدولة 

ا ال غري، ا فطريًّاهرة خاصة باملنطقة املعنية دون غريها. ولو أظهر موني استعداًداإلفريقية، ظ

ألدرك أن الظاهرة عامة يف تاريخ اجملتمعات البشرية، وليست قاصرة على دول بالد السودان، 

ولتيقن أيضا أن املسألة يف مجلتها تتعلق باألنثروبولوجيا السياسية وليست بعلم التاريخ. ومن 

 .(11) نر  أي داع يدفعه ألن يقدم لنا أطروحته كقضية تارخييةمثة، ال

خالصة القول، إَن تأسيس مملكة غانة ما تزال ُمحاطة بالغموض والتشويش، وكل ما 

ميكن أن نؤكده بهذا اجملال، هو أن أمسها أصبح معروفا يف املصادر والشهادات العربية منذ 

 . الثامن امليالديالقرن 
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 ربية يف كاابة تاريخ مملكة غانة:ملصادر العأهمية ا :اثانًي

بهذا االستعمال )املصادر العربية(، كل الشهادات املدونة اليت خلفها  نقصدعادة ما 

العرب املسلمون عن املنطقة، ناهيك عن النتف الفارسية أو العربية وغريها من الديانات 

الشأن. فيمكن اعتبار هذه والثقافات، اليت استلهمت املعرفة العربية اإلسالمية بهذا 

إىل  الثامنالشواهد، أهم مصدر لنا عن تاريخ إفريقيا على امتداد مثانية قرون )من القرن 

(؛ فهي أول ما ُكِتَب عن املنطقة فيما خيص عهد املمالك اخلامس عشر امليالديالقرن 

 الُكرب  عند بداية اإلسالم بها. 

مي اليت توقفت يف املغرب واألندلس. وقام املصادر بعمليات الفتح اإلسال هذهارتبطت 

التجار والرحالة يتتبعون الطرق القدمية للتجارة الصحراوية، ليتصلوا بالبقاع اإلفريقية مبا 

فيها منطقة الدراسة، يف إطار تقليد إسالمي عريق يهتم باجلغرافيا واألوصاف والكشوفات، 

شكَّل هذا الكم اهلائل، األساس وذلك ألهداف اقتصادية، وسياسية، وثقافية، ودينية. 

والقاعدة املادية، اليت انبنت عليها الكتابة أو باألحر  البحث التارخيي حول مملكة غانة، 

وهذه الظاهرة ال . (14)حبيث لوالها ملا ُكِتَب تاريخ املنطقة، ولبقي غارًقا يف حبر الظلمات

ملناطق األخر  اليت تعرف تنسحب على منطقتنا فحسب، وإمنا تهم على عدد غري قليل من ا

عليها املسلمون؛ يقول املستعرب الروسي كراتشكوفسكي يف معرض تقييمه لألدب 

اجلغرايف العربي خالل العصر الوسط: ))ال يقتصر حميط األدب اجلغرايف العربي على البالد 

رب، أو العربية وحدها، بل ميدنا مبعلومات من الدرجة األوىل عن مجيع البالد اليت بلغها الع

اليت جتمعت لديهم معلومات عنها، وذلك بنفس الصورة املتنوعة اليت وصفوا بها بالد اإلسالم، 

ا أن متثل املادة اجلغرافية العربية إما املصدر الوحيد أو األهم لتاريخ حقبة وقد حيدث أحياًن

 .(15)معينة لقطر ما((

دي؛ ويوجد يف املعجم يعود أقدم نص عربي يتحدث عن غانة إىل القرن الثامن امليال

الفلكي ألبي عبد اهلل حممد بن إبراهيم بن حبيب الفرزاري، إذ ترد مملكة غانة يف إطار 

اإلسالمي، ويف ذلك يقول: ))عمل األندلس لعبد الرمحن بن معاوية  الغربحديثه عن ممالك 

رسخ يف مثانني فرسخا، عمل إدريس الفاطمي ألف ومئتا فرسخ، عمل غانة بالد الذهب ألف ف

  .(16)ا((مثانني فرسًخ

أن مملكة غانة بلغت منذ هذا التاريخ أي  ؛هذا اجلغرايفوميكننا االستنتاج من نص 

والقوة لدرجة أن مساحتها أصبحت تشمل بالد سنغاي يف النيجر  العظمةم، من 8القرن 
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 األوسط، واملناطق الصحراوية والشبه الصحراوية يف الشمال الشرقي، وشرق منحنى النيجر.

ومما ال شك فيه، أن معرفة اجلغرافيني العرب األوائل بغانة كانت غامضة، بل عجز الكثري 

 بالد الذهبمنهم عن حتديد جغرافيتها وتسطري حدودها، وأهم ما علق يف أذهانهم حوهلا أنها 

بدون منازع، وسوق رائجة له، وإليها تقصد القوافل عرب الواحات شرقا ومشاال. من ذلك مثال 

م( من أنها مملكة عظيمة الشأن توازي مملكة جاو/غاو يف 871 هـ/151به اليعقوبي )ما كت

ويف أواخر القرن  .(17)القوة والعظمة، توجد بها مناجم الذهب، وتشمل سلطتها ممالك متعددة

، ظهر أبو القاسم حممد ابن حوقل الذي يعترب كتابه )صورة األرض( خالصة العاشر امليالدي

قدماه بالد غانة، إال أن  تطأؤلف إىل بالد السودان. وبالرغم من أن رحالتنا مل لرحلة قام بها امل

أودغشت اللمتونية، مكنه من رسم  مملكةا وصوله إىل املمالك الرببرية احملاذية هلا، خصوًص

قو  متوازنة  ثالثةاخلريطة اجليوسياسية لبالد السودان يف زمانه، واليت كانت موزعة بني 

 ومملكة أودغشت الصنهاجية.  نة الوثنية، ومملكة كوغة،وهي: مملكة غا

ومن الرحالة واجلغرافيني الذين زاروا مملكة غانة خالل العصر الوسيط، مثل 

؛ ورمبا ما الثاني عشر امليالدي، واإلدريسي القرن امليالدي عشراحلادي البكري يف القرن 

عنها وعن أحواهلا؛ مع أنه مل كتبه البكري عن غانة بصفة خاصة، من أدق وأحسن ما ُكتب 

يزرها بل دون كتابه يف قرطبة، حيث كانت وثائق وسجالت حكام األندلس من بين أمية 

حتت تصرفه. وهذا فضال عن الروايات واألخبار املتواترة املشهورة، وهي اليت أذاعها التجار 

  .(18)والرحالة واملغامرون واحلجاج

ت أوروبا يف العصور الوسطى قلب إفريقيا مبا فقد جهلوخبصوص الشهادات األوروبية، 

فيها مملكة غانة، جهال تاما، بسبب وعورة الصحراء، وحتكم املسلمني يف مسالكها 

ودروبها، واحتكارهم لعمليات االتصال ببالد السودان. وألسباب دينية وجتارية، مع العلم بأَن 

حراء دون هذا االتصال؛ غري أَن بالد غانة مل تنقطع صلتها بالعامل اخلارجي، ومل حتل الص

معلومات أوروبا عن بالد السودان مبا فيها مملكة غانة، وحماولة اتصاهلا بقلب القارة، مل 

  .(16)تبدأ بصورة جدية وملحة إال مع قرب اضمحالل العصور الوسطى

 مملكة غانة يف عيون أبي عبيد البكري: :ثالًثا

رد بالتأريخ ململكة غانة زمن ازدهارها؛ ومع يقدم لنا البكري وثيقة تارخيية مهمة تنف

البكري تنتقل معرفتنا عن غانة من معرفة أسطورية بعيدة املأخذ إىل معرفة تارخيية حقيقية. 
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ا ترتسم معامل األسرة السوننكية احلاكمة، وتتضح اخلريطة ومن خالل البكري أيًض

احلادي عشر ف الثاني من القرن اجليوسياسية لغانة الوثنية يف أكرب اتساع بلغته خالل النص

 . امليالدي

 نبذة عن حياة البكري: .1

هو أبو عبيد اهلل ابن عبد العزيز البكري، عاش بقرطبة يف عصر أمراء الطوائف، 

مواهبه األدبية املتنوعة للعمل كوزير ألمري املرية، وعلى الرغم  أهلتهم؛ وقد 1364وتويف سنة 

))املسالك نا مصدرا جغرافيا على غاية من األهمية: من أنه مل يغادر األندلس، فقد ترك ل

؛ والكتاب يف عدة أجزاء مل يصلنا منها سو  اجلزء اخلامس، الذي حيمل عنوان واملمالك((

. وجند فيه لوحة أصيلة عن بداية احلركة ((كتاب املغرب يف ذكر بالد إفريقية واملغرب))

بالد السودان. ونظرا ألهمية معلومات  املرابطية ومملكة غانة، ومعلومات أخر  متنوعة عن

البكري عن بالد السودان أو إفريقيا باملصطلح احلديث، مل يرتدد أصحاب مصادرنا 

الالحقون عليه يف األخذ عنه، أو حتى انتحال جل ما كتبه عن املنطقة مثلما فعل صاحب 

 .(13)االستبصار

م، 1368ه عام (، فإنه فرغ من حترير مؤلف174وحسب تصريح البكري نفسه )ص

لكن يظهر من خالل بعض املؤشرات أنه العام الذي وضع فيه اللمسات األخرية لكتابه؛ أما 

ا م. وإذ نوافق دوسالن مبدئي1361ًّتاريخ التأليف أو التحرير، فيعود حسب حمققه إىل ما قبل 

 . (11)فهذا ال يعين أننا مطمئنون إليه كل االطمئنان

ة أبي عبيد اهلل البكري، وعن ظروف تأليف مصنفه، بعد أن تعرفنا على حياة ونشأ

يبقى السؤال املطروح هنا: كيف وصف لنا جغرافينا واقع حال مملكة غانة من الناحية 

السياسية، والدينية، واالقتصادية؟ وما هي أبرز التطورات واألحداث اليت عاشتها اململكة يف 

 عهده؟ 

 اجلانب السياسي: .1

ة مملكة غانة على وضعية سياسية مركزية؛ حيث ُيحيلنا وصف البكري لعاصم

يباشر امللك سلطته انطالقا من العاصمة كوميب صاحل، ويساعده يف مهامه عدد من الوزراء 

عن التقسيم اإلداري للمملكة  اشيًئواملوظفني أغلبهم من املسلمني. ويف واقع األمر، ال نعرف 

موذج، ميكننا القول إن امللك كان وكيفية تسيري البالد، ولكن إذا أخذنا العاصمة كن
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حيكم البالد مبساعدة والة ينوبون عنه يف تسيري شؤون األقاليم. وجبانب الوالي، جند 

القاضي أو األمني كما يسمه البكري، وإليه حيتكم أهل غانة يف قضاياهم وخمتلف 

لية يف احلياة مشاكلهم اليومية، ويف إطار التسيري احمللي، ال نستبعد مشاركة الزعامات احمل

السياسية، وحتى يضمن امللك والئها وعدم عصيانها، كان يأخذ أبنائها كرهائن، يقيمون 

 .(11)عنده يف القصر معززين مكرمني

ويظهر أن عالقة السلطة احلاكمة بالرعية، كانت مدعمة بقيم اجتماعية ثقافية 

احلاكم جتاه الرعية، ا بالعدل؛ الذي يطبع بشكل متميز سلوك امللك أصيلة، تتمثل أساًس

الثقافية لتشمل مصداقية  -يقابله صدق الوالء للملك. ومتتد هيمنة هذه اخللفية االجتماعية 

. وينبغي التذكري هنا، أَن ظاهرة العدل لد  (11)النظام السياسي، ولتقدم ضمانة الستمراريته

معظم أصحاب املصادر  احُلكام السودانيني جتاه رعيتهم، تعترب من املظاهر اليت أثارت انتباه

العربية خالل العصر الوسيط؛ من ابن حوقل حتى احلسن بن حممد الوزان الفاسي املعروف 

 بليون اإلفريقي.

وير  البكري أن امللك الغاني جيد يف قوته العسكرية، وسيلة مادية لتدعيم سلطته يف 

جيشه مئيت ألف منهم رماة ملك غانة إذا احتفل ينتهي ))البالد، ومحاية جمال نفوذه؛ إذ يقول: 

. وال خيامرنا شك يف أن تقدير عدد اجليش مبالغ فيه، غري أنه إذا (14)((اأزيد من أربعني ألًف

جاز لنا مقارنة القوة العسكرية ململكة غانة، ميكننا القول أنها كانت كافية الستيفاء 

هما، واحملطة اجلنوبية الغرض منها؛ خاصة يف العاصمة واملراكز التجارية والطرق الرابطة بين

اليت كانت تستقبل الذهب، أما املناطق اهلامشية أو القليلة األهمية اقتصاديا، فلم  (15))غيارو(

 .(16)تكن تهم ملك غانة بنفس القدر

ويتجسد لنا هذا التوجه بوضوح، يف السياسة العسكرية ململكة غانة وهي يف عظمة 

م يف الشمال، 671طر على أودغشت بعد سنة جندها تسي الوقت الذيقوتها وعزتها؛ إذ يف 

وعلى بعض مناجم الذهب يف اجلنوب، يف نفس الوقت نالحظ عدم التفاتها للعمليات اجلهادية 

 .(17)اليت كانت تقوم بها مدينة سلي املسلمة على احلدود الغربية

 اجلانب الديين: .1

؛ بيد أن (18)د الوثنيةيصف لنا جغرافينا أهالي مملكة غانة بأنهم كانوا غارقني يف تقالي

أن احلضور اإلسالمي بالعاصمة وغريها من مدن اململكة كان يؤشر على حتوالت عميقة 

ا. ومعظم املظاهر اليت نوهت بها املصادر العربية، تؤكد لنا أن البالد كانت ستظهر الحًق
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بني م، مرحلة انتقالية متهد لتعميق وترسيخ اإلسالم 11تعيش خالل الثلث الثاني من القرن 

 .(16)أهل غانة

ا يعرب بوضوح عن موقفها من اإلسالم فعلى مستو  السلطة احلاكمة، جند سلوًك

م: 1361واملسلمني. ويف هذا اجلانب، يقول البكري عن امللك الغاني بسي الذي تويف سنة 

. أما ابن اخته تنكامني الذي (13)((مرشدا للمسلمنيكان حممود السرية، حمبا للعدل، ))

كم، فقد كان يعتمد بشكل رئيسي على املسلمني يف تسيري دواليب احلكم؛ خلفه يف احل

 حيث كان يتخذ منهم ترمجانه، وصاحب بيت ماله، وأكثر وزرائه. 

من التزام  -ا هلما وتقديًراحرتاًم-ومبوازاة مع ذلك، كان ملوك غانة يعفون املسلمني 

ت امللكية. يقول البكري: ))فإذا دنا أهل املراسيم التقليدية يف التحية والسالم أثناء االستقباال

جثوا على ركبهم، ونشروا الرتاب على رؤوسهم فتلك حتيتهم له، أما  -أي امللك-دينه منه 

 .(11)املسلمون فإمنا سالمهم عليه تصفيقا باليدين((

وال خيتلف سلوك احلكام عن سلوك اجملتمع الغاني إزاء اإلسالم واملسلمني؛ ويبقى 

ا وشهادة فريدة على تعايش املسلمني والسودانيني دينة غانة العاصمة، منوذًجوصف البكري مل

الوثنيني، كما أنه يدلنا على دينامية الفقهاء يف نشر اإلسالم، ورغبة أهل غانة يف التعرف 

ومدينة غانة مدينتان سهليتان، أحدهما املدينة اليت ))على الدين احلنيف؛ يقول جغرافينا: 

ا، أحدها جيمعون فيه، وهلا ، وهي مدينة كبرية فيها اثنا عشر مسجًديسكنها املسلمون

األئمة واملؤذنون والراتبون، وفيها فقهاء ومحلة علم، ومدينة امللك على ستة أميال من هذه، 

وتسمى بالغابة. وللملك قصر وقباب، وقد أحاط لذلك كله حائط كالسور، ويف مدينة امللك 

ن املسلمني، وحول مدينة امللك قباب وغابات وشعراء يسكن مسجد يصلي فيه من يفد عليه م

 .(11)((فيها سحرتهم، وهم الذين يقيمون دينهم، وفيها دكاكريهم وقبور ملوكهم

وإذا كانت الظروف قد ساعدت على استقرار املسلمني يف العاصمة وغريها من املدن، 

وثنيني كانوا يتطلعون لرؤية فإن مدن ومناطق أخر ، مل تعرف نفس الوضعية؛ بيد أن أهلها ال

املسلمني بني ظهرانيهم. ونلمس ذلك بوضوح من خالل سلوك أهل بلد غرنتيل؛ حيث كانوا 

 .(11)حيتفون باملسلمني، ويكرمونهم، وخيرجون هلم عن الطريق إذا دخلوا بالدهم

الوقوف عندهما: تتعلق األوىل،  اتستوجبان منَّمن خالل ما تقدم، تشدنا مسألتان 

وقف املرتاوح ما بني التقاليد الوثنية واإلسالم لد  ملوك غانة، يف حني تتعلق الثانية بامل
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باحنصار جتربة اإلسالم يف املدن دون األرياف، ذلك أن املناطق اخلارجة عن املراكز 

 احلضرية ظلت بعيدة عن التأثريات اإلسالمية. 

ل الثلثني األولني من القرن بالنسبة للقضية األوىل، فقد وجدنا كيف أن ملوك غانة خال

، مل يعلنوا عن إسالمهم وظلوا متشبثني ومتمسكني احلادي عشر امليالدي/ اخلامس اهلجري

مبعتقداتهم الوثنية؛ ومع ذلك وجدناهم يقتحون صدروهم للمسلمني، وميكنوهم  -ظاهريا-

لمسلمني إقامة حتى يتسنى ل-من املناصب السامية يف إدارة الدولة، ويسمحون بتشييد املساجد 

ويشجعون الفقهاء، ومحلة العلم على ممارسة  -شعائرهم الدينية بعقالنية وبكل حرية

دون أن نقطع يف األمر، فإننا ال نشك يف أن املسلمني املتواجدين بني السودانيني. ونشاطهم 

بالعاصمة أو بالبالط امللكي، البد وأنهم قد عَرفوا امللكني الغانيني بسي وتنكامني 

  .(14)عتناقهإلسالم ودعوهما البا

فما الذي حال دون استجابتهما لدعوة املسلمني؟ هل كانا ينتظران من الفقهاء والدعاة 

 ا، ثم يأتي بعد ذلك إعالنهما عن اعتناق اإلسالم؟وًلأأن يهيئوا اجملتمع الغاني 

على  حقيقة، ال نستبعد تطور األحداث يف هذا املنحى، كما أن قرائن األحوال تشجعنا

تبين الطرح البارز يف تساؤلنا، ذلك أن عدم إعالن امللك عن اعتناقه لإلسالم عالنية، سيجنبه 

االصطدام بالتقاليد الوثنية، اليت متثل املرجع الشرعي فيما يتمتع به امللك من سلطة مادية 

هلا ومعنوية، وحماولة التخلي عن هذه الشرعية، يعين حرمان امللك من املكتسبات اليت ختو

بسي وتنكامني قد اعتنقا  لك. ونعتقد أن امللكني الغانينيله، ومنها حرمان ابن اخته من امُل

اإلسالم بالفعل، وهذا ما يربر تعاطفهما مع اإلسالم واملسلمني، غري أنهما كانا خيفيان 

أمرهما. ومثل هذه احلالة تطرق هلا جغرافينا البكري يف كالمه عن أحد أمراء السودان، 

 .(15)قال يف حقه: ))إنه مسلم خيفي إسالمه(( إذ، أمري مدينة الوكن؛ قنمر بن بسيوهو 

ومهما يكن من هذا األمر، علينا أال نتغافل دور العامل الزمين يف قلب األفكار 

هذا املعطى يف معاجلة القضية؛ وال حاجة للتذكري هنا، أننا  دواملعتقدات، وأن نقدر ونع

نية األوىل حلضور اإلسالم ببالد السودان. وجيرنا الكالم عن حقيقة مازلنا نعيش املرحلة اجلني

إسالم أمري مدينة الوكن، إلثارة املسألة الثانية، املتعلقة باحنسار جتربة اإلسالم باملدن دون 

األرياف، وهذه الظاهرة اليت يشهد عليها البكري وغريه، متثل ظاهرة عامة يف بالد 

. غري أن هذه املالحظة، ال تعين (16)مملكة غانة وحدها -األمريف حقيقة -السودان، وال ختص 

تعين أن األرياف كانت أكثر مقاومة لإلسالم أو أكثر تشبًثا مبعتقداتها القدمية. وتفسري 
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للوصول إىل املنطقة؛ حيث  اليت اتبعها اإلسالمهذه املسألة يكمن يف الطريقة أو الوسائل 

دن الكرب  كانت أكثر إغراء أو أكثر أماًنا التجار وحبكم طبيعة عملهم، فإن أسواق امل

هلم من األسواق املتوفرة يف األرياف، من ثم نفهم استقرارهم بها، وتأثريهم على أهاليها، 

وكذلك بالنسبة للفقيه، فإنه بدون شك سيتبع آثار التاجر، ولن يغامر بنفسه يف مناطق ال 

ه، ومنها يأخذ يف توسيع جمال يعرف عنها شيًئا، لذلك شكلت املدن نقطة انطالق عمل

 . (17)حركته

ويف أغلب األحيان، كان هؤالء الدعاة يتزوجون من أهل البالد، وبذلك يرحب األهالي 

بدخوهلم بنظامهم االجتماعي، فيتوطد نفوذهم وتستقر أحواهلم، وهكذا تزداد مهمة الداعية 

 سهولة، ويستطيع نشر اإلسالم بينهم بكل يسر.

 اجلانب االقتصادي:  .4

سيطرة مملكة غانة على املراكز التجارية ومنها أدوغشت، وبعض مناجم الذهب،  إنَّ

جعلها حتتكر أهم السلع املتداولة يف التجارة الصحراوية: الذهب والرقيق. وإذا أضفنا 

مداخيل الرسوم املفروضة على السلع الواردة والصادرة، يصبح بإمكاننا تفهم األسس اليت 

م(. وجيد هذا الرخاء 11ام عليها الرخاء املادي للمملكة خالل القرن اخلامس اهلجري )ق

ترمجته يف وصف البكري للبالط امللكي؛ حيث كان الذهب ميوه كل شيء يف القصر، 

 أنها صارت؛ لدرجة (18)ا من سالسل الكالب، وسيوف الغلمان واحلرس، إىل ثياب امللكبدًء

رضها كلها ذهب، وأصبح ملوك غانة من أغنى ملوك األرض، ًتعرف ببالد الذهب، وبأن أ

 .(16)وأيسرهم مبا ميلكون من األموال والذهب

ا عليها تنبين الكثري من تصورات وبهذه الصيغة تتحدث الشهادات املصدرية، واعتماًد

الباحثني؛ وهي تصورات مسايرة يف جمملها النطباعات أصحاب مصادرنا. لكن ما قيمة 

نتاجه؟ وهل تداوله بني أهل غانة واستعماهلم له يف إد السودان حيث مناجم الذهب يف بال

التجارة الصحراوية يدل على ازدهار اقتصادي اجتماعي؟ ثم ما هي قيمة مصاريف الدولة 

 الغانية؟

م(، فإَن 11إذا نظرنا إىل مملكة غانة من األندلس خالل القرن اخلامس اهلجري )

سيثري بدون شك لعاب األندلسيني والتجار  -ا البكريبالشكل الذي يقدمه لن-ذهبها 

املسلمني بصفة عامة؛ وهذا ما قصده جغرافينا بكتابته يف املوضوع. يف املقابل، كانت تبدو 

اجتماعية متواضعة، إىل درجة أنه مل  -له مملكة غانة كنظام سياسي وكبنية اقتصادية 



 ا(صورة مملكة غانة يف املصادر العربية )البكري واإلدريسي منوذًج

07 

وبعض العادات الدينية واالجتماعية.  جيد ما يصفه غري عاصمة اململكة، وقرة جيش امللك،

ميكن القول، إن انشداد وصف البكري للذهب يف بالد غانة، يعكس لنا قيمة هذا املعدن 

ا بوزن بسلع ال قيمة هلا بالنسبة إليه وليس بالنسبة للسودانيني، فهؤالء كانوا يقايضونه وزًن

تئذ. ويرتتب عن ذلك، أن القيمة تذكر )مثل امللح( يف أسواق العاملني اإلسالمي واملسيحي وق

املرجعية ألية سلعة تدخل أو خترج من بالد السودان، ال ترتبط قيمتها بندرتها فحسب، وإمنا 

مل يغامروا باخرتاقها  -يف حدود معلوماتنا-ا بقدرتها على اجتياز الصحراء؛ وأهل غانة أساًس

  يف التجارة العاملية آنذاك، . حقا كانت مملكة غانة تتوفر على ثروات هلا أهمية كرب(43)قط

آنذاك، ونقصد هنا الذهب والرقيق؛ بيد أنها مل تكن تتوفر على التأطري السياسي، 

واالجتماعي، والثقايف، القادرة على تنمية وتطوير ثروة البالد، أو على األقل الضمان بتحقيق 

 . (41)استفادة مناسبة لقيمة سلعها

من ابن حوقل والبكري عن ملك غانة  وعلينا أال ننخدع بالصورة اليت يرمسها كل

وبالطه، وال بنتائج التحليالت اليت توحي بأننا أمام مملكة حمكمة التنظيم، وغارقة 

بالثروات. وإذا كانت املصادر تتحدث عن تلك الثروات والكميات الكبرية من الذهب 

كن تتحمل املتوفرة لد  امللك؛ فإن ادخارها يف خزينته، يؤكد أن الدولة الغانية مل ت

 مصاريف مرهقة إزاء اإلدارة واجليش. 

لفئات سودانية جتارية مغامرة، واملراكز احلضارية قليلة  اجند أثًرومبوازاة مع ذلك، ال 

وعاجزة عن احتواء ومواكبة التطورات اهلامة، اليت كانت تعرفها التجارة الصحراوية خالل 

 .(41)ما تزال حتكمها تقاليد عتيقة م. وعقلية اجملتمع يف معظم أبعادها11 -13القرنني 

وقد كان حكام غانة، حبكم احتكاكهم بتجار وفقهاء بالد املغرب، واعني 

حبساسية املوقف، من مثة نفهم حماوالتهم املستمرة لالستعانة بتجربة التجار والفقهاء املسلمني 

 . (41)يف تسيري شؤون البالد

ما يصطلح على تسميته مبملكة  خالصة القول، من خالل ما سبق ذكره نعتقد إنًّ

غانة يف عهد البكري، ال حييلنا على نظام سياسي، وهياكل إدارية واقتصادية حمكمة 

التنظيم، ونسيج حضري كثيف، بقدر ما حييلنا على جتربة جمموعة من القبائل السودانية، 

 ا. تطوًرا أكثر ا سياسيًّحاولت مستعينة باإلسالم ورجاله أن تطور نفسها، وتؤسس نظاًم
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 :(44)مملكة غانة كما وصتفها لنا اإلدريسي :رابًعا

ــن عبــداهلل         :نبــذة عــن حيــاة الشــريف اإلدريســي     ــن حممــد ب ــداهلل حممــد ب ــو عب هــو أب

م اســتقدمه روجــر الثــاني 1118 هـــ/511، ويف ســنة م1133 /هـــ461اإلدريســي، ولــد بســبتة عــام 

. ويســود االعتقــاد عنــد  ((ق اآلفــاقنزهــة املشــتاق يف اخــرتا ))ملــك صــقلية، فــأجنز يف ظــل رعايتــه   

مؤرخي اجلغرافيـا، أن "النزهـة" مـا هـي إال شـرح وتعليـق علـى اخلـرائط الـيت وصـفها اإلدريسـي            

ســنة مــن  15م، وذلــك بعــد 1154هـــ/548لـولي نعمتــه. وقــد انتهــى جغرافينــا مــن عملــه هـذا ســنة    

وهــو الــذي  البحــث. وحيفــل القســم اخلــاص بوصــف املغــرب وأرض الســودان ومصــر واألنــدلس،   

يهمنــا مــن النزهــة مبعلومــات فريــدة عــن الصــحراء وكيفيــة اجتيــاز القوافــل هلــا، كمــا يتضــمن   

عــن بــالد الســودان. ولــيس هنــاك اتفــاق حــول مكــان وفــاة     مهمــة إشــارات تارخييــة وإثنوغرافيــة  

 .  (45)م1164هـ/563اإلدريسي وتارخيها، واملرجح أن وفاته كانت بعد بضع سنوات من عام 

اإلدريسي حول مملكة غانة؟ وما هي أبرز التحوالت اليت شهدتها  وصففكيف جاء 

 اململكة خالل هذه الفرتة؟ 

، أن مملكة غانة اليت وصفها (46)تؤكد كثري من الدراسات واألحباث التارخيية

م. ومن 1376 هـ/466البكري قد انهارت كوحدة سياسية بعد الغزو املرابطي لعاصمتها سنة 

ذا الكالم، ألننا نعتقد أن مملكة غانة كوحدة سياسية، قد استمرت جانبنا، فلن نأخذ به

حقيقة، خرجت مدينة  .(47)يف احلياة بنفس الوترية والقوة اليت عرفتها يف عهد البكري

  م، ورمبا1355 هـ/446أودغشت عن سلطة مملكة غانة بعد ما غزاها املرابطون سنة 

 .(48)وسع سلطنة التكرورتقلصت احلدود الغربية للمملكة نتيجة ت -كذلك-

لكن يف املقابل، علينا أن نسجل امتداد احلدود الشرقية ململكة غانة، فقد تركها  

م، 11هـ/ 6البكري على بعد ثالثة أيام من العاصمة، بيد أنه مع اإلدريسي يف منتصف القرن 

غانة فيما  . وهذا التغيري يف اخلريطة السياسية ململكة(46)أصبحت متتد ملسافة ستة أيام منها

بني عهدي البكري واإلدريسي؛ يعكس لنا التحوالت العميقة اليت كانت تعرفها اجتاهات 

حماور التجارة الصحراوية. ذلك أن احملور الغربي والذي مير بأودغشت أخذ يفقد أهميته 

لصاحل احملور األوسط الذي مير بتغازة؛ نتيجة تنامي مملحة تغازة، ونتيجة تغيري جالة لطريق 

أصبحت القبيلة الصنهاجية تصرفه عرب نهر السنغال، إذ لح أوليل يف اجتاه بالد السودان؛ م

 . (53)وليس عرب أودغشت
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ولعل يف تطور عالقة مملكة غانة التجارية مع أهل وارجالن، ما يرتجم بوضوح هذه 

 اجتاه التغريات يف احملاور التجارية الصحراوية؛ كما أنه يؤشر على سياسة غانة التوسعية يف

(، حول J. Devisseاحلوض األوسط لنهر النيجر. ويف هذا اإلطار، فإن خالصة دوفيس )

األسباب احلقيقية لالنهيار التجاري ملدينة أودغشت، تبدو مقنعة إىل حد كبري. ذلك أنه 

 .(51)يعزوها إىل حتول اجتاه التجارة الصحراوية عنها، وليس إىل واقعة الغزو املرابطي هلا

بالنسبة ململكة  ر الدور التجاري ملدينة أودغشت، مل تعد املدينة متارس إغراًءوباندحا

غانة، هلذا السبب مل تلتفت إليها حتى بعد أن مخدي التحركات العسكرية املرابطية يف 

. ورمبا لنفس السبب )حتول أهمية احملاور التجارية حنو (51)م1388هـ/ 483الصحراء سنة 

نفسها مندفعة حنو الشرق، مديرة بذلك ظهرها للمناطق الشرق(، وجدت مملكة غانة 

 الغربية، الشيء الذي سهل تنامي وتطور القوة السياسية لسلطنة التكرور.

هكذا، نالحظ أن ما فقدته مملكة غانة يف الشمال والغرب عوضته يف الشرق؛ أما 

طنة احلدود اجلنوبية فقد ظلت على ما كانت عليه يف عهد البكري، ومل تتمكن سل

التكرور من زحزحتها؛ حيث كانت مدينة غيارو القريبة من مناجم الذهب، آخر نقطة يف 

 . (51)حدودها اجلنوبية

ا فيما بني عهدي البكري أما عن املستو  احلضاري فقد تطورت اململكة كثرًي

من غانة العاصمة، بيد  واإلدريسي. فكما الحظنا سابقا كانت مدينة تادمكة أحسن بناًء

ينما نعود هلذه األخرية مع وصف اإلدريسي، جندها قد أصبحت من أكرب مدن بالد أننا ح

. الشيء الذي (54)ا، وإليها يقصد التجار املياسريا وأوسعها متجًرا وأكثرها خلًقالسودان قطًر

يربهن لنا على التطور الكبري الذي عرفته غانة العاصمة فيما بني منتصف القرن اخلامس، 

م(. ومبوازاة مع ذلك، تطورت مدن اململكة األخر ؛ 11 -11ادس للهجرة )ومنتصف القرن الس

  مثل مدينة تريقي، وظهرت مراكز جديدة مثل والتة.

، فبعد أن تركنا البكري أمام لوحة متثل اجلانب الديينوامتدت هذه التحوالت لتشمل 

سمون على أهل مملكة غانة، وملوكهم وهم غارقون يف الوثنية، وأهل العاصمة وهم منق

أنفسهم بني الوثنية واإلسالم؛ أصبح اجلميع يف عهد اإلدريسي يعتنق اإلسالم، يقول الباحث 

ونتج عن امتزاج التقاليد اإلسالمية اليت نقلها املرابطون عصمت دندش يف هذا اجملال: ))

والرعية بالتقاليد السودانية احمللية، أن ظهرت تقاليد إسالمية إفريقية؛ فنر  يف حياة امللوك 

املظاهر العربية واإلسالمية. فقد كان امللك الغاني خيرج لتفقد رعيته مرتني يف اليوم، فإن 
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فإمنا يدل على عدله، وخشيته من وقوع الظلم على أحد، أو عدم وصول  ءهذا يدل على شي

شكو  مظلوم ضعيف إليه. وبلغ من تأثر ملوك غانة باحلضارة اإلسالمية، أن حاولت األسر 

 .(55)كمة أن تدعي االنتساب إىل األصول العربية، ومنها آل البيت واخلالفة العباسية((احلا

كما خيربنا اإلدريسي عن إدعاء ملوك غانة نسبهم إىل البيت العلوي؛ إذ يقول: ))وأهلها 

مسلمون، وملكها فيما يوصف من ذرية صاحل بن عبد اهلل بن احلسن بن علي  -أي أهل غانة-

  .(56)و خيطب لنفسه، لكنه حتت طاعة أمري املؤمنني العباسي((بن أبي طالب، وه

امللك الغاني عن تبعيته للخالفة العباسية، ال يعين أنه كان يبحث عن مسوغ  وإعالن

شرعي يدعم موقفه أمام شعب الصوصو الوثين؛ ذلك ان شعب الصوصو وقتئذ مل يكن يعرف 

ا للخالفة العباسية أو امللك الغاني تابًعاإلسالم، أو باألحر  مييز بني طبقاته. وأن يكون 

ن تلك أا بالنسبة لشعب وثين. والدليل على ما نذهب إليه، املوحدية، فإن ذلك ال يعين شيًئ

التبعية املنوه بها، مل متنع الصوصو من اهلجوم على غانة واستعباد أهلها فيما بعد. ونعتقد أن 

م فيما بني غانة وسلطنة 11لديين خالل القرن املسألة ينبغي النظر إليها يف إطار التنافس ا

 التكرور املسلمني. 

األكيد من خالل املعطيات الدينية اليت يطرحها اإلدريسي عن مملكة غانة،  الشيءإن 

أصبح  إذهو أن اإلسالم قد تعمق وترسخ بني األهالي والطبقة احلاكمة أكثر من ذي قبل؛ 

يفسر لنا تعلق ملك غانة بآل البيت واخلالفة  ميثل املرجع األساسي يف حياتهم، وهذا ما

  العباسية، كما يفسر أمري التكرور لقب السلطان.

ورواية اجلغرايف الزهري بهذا الصدد، متلك الكثري من املصداقية، ألنها تساير وتدعم 

أقوال اإلدريسي، وتكشف لنا عن مد  تشبع أهل مملكة غانة بالتعاليم اإلسالمية، يقول 

مسلمون وعندهم العلماء، والفقهاء  {م11هـ/6منتصف القرن }))وهم اليوم  جغرافينا:

والُقراء، وسادوا يف ذلك وأتى منهم إىل بالد األندلس رؤساء من أكابرهم، وساروا إىل مكة 

 .(57)وحجوا وزاروا، وانصرفوا إىل بالدهم، وأنفقوا أمواال كثرية يف اجلهاد((

ها حتى مطلع عدة عقود، ورمبا امتد عمر لقد عاشت مملكة غانة بعد اإلدريسي 

م(، حيث انهارت واضمحلت كوحدة سياسية هامة يف بالد 11) القرن السابع اهلجري

ا . وبذلك اختفت اململكة نهائيًّ(58)السودان، وذلك على إثر هجوم شعب الصوصو عليها

رغم من انهيار . وعلى الإمرباطورية ماليلربوز قوة إسالمية جديدة:  امفتوًحوتركت اجملال 

 - 1113احلكم الغاني يف بالد السودان، فقد ظل إقليم غانة يف عهد مملكة مالي )
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م(، يتمتع بنوع من االستقالل النسيب عن نياني العاصمة؛ كما أن حاكم االقليم كان 1413

حيظى بتقدير خاص لد  البالط املالي؛ مما يفسر احتفاظه بلقب )ملك( دون غريه من حكام 

 .(56)اململكةأقاليم 
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 :اخلامتة

كتاب جغرافينا أبي عبيد البكري يعد من  لقد تأكد لنا من خالل حبثنا هذا، أنَّ

أهم املصادر واملصنفات التارخيية اليت تتحدث عن مملكة غانة، خالل النصف األول من 

م(. وإذا جاز لنا أن خنتزل وصفه ألحوال اململكة؛ فيمكننا أن 11اهلجري ) اخلامسالقرن 

توقف عند نقطتني أساسيتني: أوهلما، أَن مملكة غانة خالل الفرتة املعنية، كانت مهابة ن

اجلانب بفعل قوتها العسكرية؛ اليت بلغ قوامها مئيت ألف رجل. ثانيهما، أن اململكة كانت 

ا، وأَن معظم أهل غانة ما يزالون وثنيني يعبدون األصنام، غري أن ا وحضاريًّمتخلفة حضريًّ

وهو حييلنا على هذه الوضعية العامة، مل يفتُه تسجيل ذلك احلضور اجلنيين البكري 

لإلسالم، خاصة يف غانة العاصمة. وجل املعطيات اليت طرحها بهذا الصدد، تدفعنا لالقتناع 

بأن البالد وقتئذ، كانت تتهيأ لتحقيق طفرة حقيقية فيما خيص ترسيخ الدعوة اإلسالمية بني 

 انة.ظهراني أهالي مملكة غ

وبعد حوالي قرن من الزمان من وصف البكري، جاءت شهادات جغرافينا الشريف 

يف أقوال  -كما رأينا-اإلدريسي لتطلعنا على ما استجد يف أحوال اململكة. وأهم ما شدنا 

صاحب النزهة، هو تأكيده الصريح على استقاللية مملكة غانة كوحدة سياسية، وتوسع 

ودها الغربية، وإملاحه إىل احتفاظ غانة بنفس القوة على حساب حد الشرقيةحدودها 

 العسكرية اليت كانت هلا أيام جغرافينا البكري.

وفيما خيص اجلانب الديين، جاءت أقوال اإلدريسي لتثمن ما مخنَاه سابقا مع البكري؛ 

يعتنقون اإلسالم؛ وقد وجد هذا التحول ترمجته  -ا ورعيًةحكاًم-حيث أصبح جل األهالي 

، يف رغبة ملك غانة يف االنتماء آلل البيت، وإعالنه عن تبعيته للخالفة العباسية. قةالعمي

ا إىل واقعة الغزو املرابطي، وباستقراء روايات جغرافينا عن غانة، نالحظ أنها ال تشري بتاًت

ومما ال شك فيه أن جتاهل اإلدريسي هلذا األمر، جعل املعتقدين يف صحة الرأي الشائع يف 

حيسدون عليه؛ لذلك وجدوا أنفسهم مدفوعني الختاذ موقف صارم من رواياته. وضع ال 

استمرت يف الوجود إىل أن مت اإلجهاض عليها إثر هجوم شعب  -كما نعلم-فاململكة 

الصوصو عليها؛ ففتحت اجملال لظهور كيان سياسي جديد ذات صبغة إسالمية، أال وهي 

  عية أساسية للمجتمع املالي.، الذي سيصبح فيها اإلسالم مرجمايلمملكة 
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 حواشي البحث

   حاصل على شهادة الدكتوراه يف التاريخ احلديث من جامعة احلسن ية، اإلفريق الدراساتباحث يف

 م.1315عام املغرب  ،الثاني
 غانااليت نتحدث عنها يف ثنايا هذا البحث ليست هي  مملكة غانةنود أن نلفت انتباه القارئ هنا، أن   (1)

بعد عنها بآالف احلالية اليت تقع يف أقصى اجلنوب من غرب إفريقيا، وعاصمتها أكرا، واليت ت

 غازي مثال.، ، بعد فاس عن بنالكيلومرتات
م(، حيث أشار إليها 8ترجع أول إشارة يف املصادر العربية إىل النصف الثاني من القرن الثاني للهجرة )  (1)

الفلكي الفزاري، ثم تالحقت بعد ذلك الشهادات املصدرية العربية لكنها كانت فقرية يف مضمونها. 

م. 1368هـ/ 463التعرف على غانة إال مع البكري وهو يرسم مسالكه وممالكه سنة ولن نتمكن من 

وأول ما يوضحه لنا جغرافينا، هو أن اسم غانة يطلق على عاصمة اململكة، كما انه ميثل لقبا للملك، 

 الرجل القوي الذي يتمتع) وأن اسم البالد أوكار. ويف حماولة لتفسري مصطلح غانة يف لغة املاندينغ:

(، 1676بريوت: اجلامعة اللبنانية، )، مروج الذهب ومعادن اجلوهرنظر: املسعودي، ا(. بفدرات خارقة

، وهو اجلزء كتاب املغرب يف ذكر بالد إفريقية واملغربالبكري، أبي عبيد  .177ص ،الثانيزء اجل

  .184ص الن،حققه وترمجه للفرنسية دوس(، 1665ميزونوف،  :باريس)اخلامس من املسالك واملمالك، 
منشورات معهد الدراسات : الرباط)، مملكة غانة وعالقتها باحلركة املرابطيةأمحد الشكري،   (1)

 .13ص ،(1667، اإلفريقية
حققه (، 1611أجني: بريدن، )، يف أخبار البلدان واجليوش وأكابر الناس تاريخ الفتاشحممود كعت،  ( 4)

 .41هوداس ودوالفوس، ص
تنبكت حممود كعت وعبد الرمحن السعدي، أن ملوك غانة األوائل هم بيضان يف األصل.  يعتقد مؤرخا ( 5)

حققه (، 1868أجني: بريدن، )، تاريخ السودان الرمحن السعدي،. عبد41، صتاريخ الفتاشنظر: ا

قبل بعثة النيب عليه  11ملكا؛  44. وبلغ عدد ملوك هذه األسرة 6ص وترمجه للفرنسية، هوداس وبنوة،

 . 65ص ،تاريخ السودان، 41ص ،تاريخ الفتاشنظر: ابعد البعثة.  11م، والسال
(6 )  Delafosse M, Haut Sénégal – Niger, 1972, Paris ; Maisonneuve et Larose, Vol 3, p.24. 
كتاب العرب وديوان املبتدأ واخلرب يف أيام العرب والعجم والرببر ومن عاصرهم من ذوي ابن خلدون،   (7)

أبو عبداهلل احلسن  .611ص ،اخلامس اجمللد(، 1651بريوت: دار الكتاب اللبناني، )، لطان األكربالس

، حتقيق الواحي النوحي، أنس املهج وروض الفرج: قسم مشال إفريقيا وبالد السوداناإلدريسي، 

 .6ص ،(1337 منشورات وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، :الرباط)
 .11ص ،ها باحلركة املرابطيةمملكة غانة وعالقت  (8)
 .41ص ،تاريخ الفتاش  (6)
(13)  Mauny R, 1961, Tableau Géographique de l’Ouest Africain au Moyen-âge.Mem, de 

l’IFAN.B. No 61, Dakar, p.505. 
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(11) Ibid, p.506.   

 .16ص ،مملكة غانة وعالقتها باحلركة املرابطية  (11)
 .17ص، باحلركة املرابطية مملكة غانة وعالقتها  (11)
)القاهرة:  م،17و 15اإلسالم وبدايات التدخل األوروبي يف غرب إفريقيا مابني القرنني عبداهلل عيسى،   (14)

 . 11ص ،(املكتب العربي للمعارف
 .16ص ،(1687الغرب اإلسالمي،  دار :بريوت)، تاريخ األدب اجلغرايف العربيأغناطيوس يوليانوفتش،   (15)
 .16، ص1867م، ط13للمسعودي القرن  )مروج الذهب(جد نص الفزاري بني دفيت كتاب يو  (16)
 .164 ،164ص ، )بريوت: دار صادر، دون تاريخ(،تاريخ اليعقوبيأبو العباس أمحد اليعقوبي،   (17)
 املصرية العامة للتأليف والكتاب، اهليئة)القاهرة:  ،إمرباطورية غانة اإلسالميةإبراهيم طرخان،   (18)

 .13ص (،1668
 .11، صإمرباطورية غانة اإلسالمية  (16)
دار  :الدار البيضاء)، حتقيق سعد زغلول عبد احلميد، كتاب االستبصار يف عجائب األمصارجمهول،   (13)

 . 54ص (،النشر املغربية
اجملمع  :ظيب أبو)، م1413-1113اإلسالم واجملتمع السوداني: إمرباطورية مالي  أمحد الشكري،  (11)

 .16ص ،(1666الثقايف، 
 . 186، صاملغرب يف ذكر بالد إفريقية واملغرب  (11)
 .174، صاملغرب يف ذكر بالد إفريقية واملغرب  (11)
 . 177ص املصدر نفسه،  (14)
 ا. يوًم 18تبعد عن العاصمة غانة مسرية  :غيارو  (15)
 .11ص ،مملكة غانة وعالقتها باحلركة املرابطية  (16)

م، وقد مت ذلك بفضل دعوة رئيس التكرور وقتئذ، 1316دينة سلي اإلسالم حوالي سنة اعتنق اهل م ( 17)

ورجابي بن رابيس، ويظهر أن املدينة آنذاك كانت خاضعة إلمارة التكرور، أو متحالفة معها على أقل 

تقدير، وبعد حوالي قرن من الزمان من ذلك، أصبحت مدينة سلي من عمالة السلطان التكروري. وتدلنا 

م، كانت إمارة التكرور 11م ومنتصف القرن 11أنه فيما بني منتصف القرن  املادة املصدرية املتوفرة،

املسلمة تعمل على نشر اإلسالم يف املناطق الغربية ململكة غانة، سواء عن طريق الدعوة اإلسالمية، أو 

 تكن نقلق ُحكام مملكة باعتماد اجلهاد إذا استلزم األمر ذلك. ويبدو أن هذه العمليات اجلهادية مل

  .1ص، أنس املهج وروض الفرج؛ 171، صاملغرب يف ذكر بالد إفريقية واملغربنظر: اغانة. 
ملعرفة أكثر حول احلالة الدينية ململكة غانة قبل اإلسالم، ميكن الرجوع إىل الدراسة اليت قمنا بها   (18)

: السمات واخلواص، دورية كان التارخيية، األرواحية عند جمتمع إفريقيا الغربيةحول ذلك وعنوانها: 

 .116 - 111ص ،1315، سبتمرب، 16عدد 
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 (،1658تطوان: معهد موالي احلسن، )، كتاب بسط األرض يف الطول والعرض، املغربي ديسعابن   (16)

 .16ص
 .175ص، املغرب يف ذكر بالد إفريقية واملغرب  (13)
. وجغرافينا ال مييز لنا ما إذا كان هؤالء املسلمني من 176ص، املغرب يف ذكر بالد إفريقية واملغرب  (11)

 السودان اصال أو من البيضان )العرب أو الرببر(.
 . 151، صاملغرب يف ذكر بالد إفريقية واملغرب  (11)
صبح األعشى يف صناعة ، أمحد بن علي القلقشند  .177ص، املغرب يف ذكر بالد إفريقية واملغرب  (11)

 .184ص اجلزء اخلامس،(، 1685القومي،  واإلرشادمنشورات وزارة الثقافة  :القاهرة)، اإلنشا
 .178ص، املغرب يف ذكر بالد إفريقية واملغرب  (14)
 . 176، صاملصدر نفسه  (15)
، املغرب يف ذكر بالد إفريقية واملغربنظر: انفس احلالة عرفتها إمارة كوكو وملل والتكرور.   (16)

 .181، 178، 171ص
عند الدمشقي تصورا يساير الصيغة اليت قدمنا بها كيفية انتشار اإلسالم يف املدن ومنها إىل جند   (17)

، حتقيق غسان الناصري، خنبة الدهر يف عجائب الرب والبحر، الدمشقينظر: مشس الدين ااألرياف. 

 . 168ص (،1311دمشق: دار العراب، )
 . 176ص، املغرب يف ذكر بالد إفريقية واملغرب  (18)
 .68ص (،1676بريوت: دار مكتبة احلياة، )، صورة األرض ابن حوقل،  (16)
ا بالتجارة الصحراوية بني بالد نظر كالم ابن خلدون عن أرباح التجارة البعيدة املد ، وقد ضرب لنا مثًلا  (43)

 . 737، ص1، اجمللدالعرباملغرب وبالد السودان. 
 .16، صمملكة غانة وعالقتها باحلركة املرابطية  (41)
 .41، صتاريخ الفتاش. 171، صيف ذكر بالد إفريقية واملغرب املغرب  (41)
 .13، صمملكة غانة وعالقتها باحلركة املرابطية  (41)
يعتقد الباحث مونتيل أن مملكة غانة اليت وصفها البكري ليست هي نفسها اليت انتهت إىل اإلدريسي،   (44)

ذلك أن مقارنة املعطيات اليت يطرحها اجلغرافيان، تؤكد  املغالية؛ الشكوكونر  أن ال داعي ملثل هذه 

 Monteil V, L’Islam Noir, Paris, Le نظر:ابوضوح انهما يتحدثان عن نفس الوحدة السياسية. 

Scuil 3e ed , 1974, p. 84. 
 .17ص، اإلسالم واجملتمع السوداني  (45)
املغرب واألندلس يف عهد ري بوتشيشن، نذكر منها على سبيل املثال ال احلصر: إبراهيم القاد  (46)

 . (1661 بريوت: دار الطليعة للنشر والطباعة)، املرابطني
كان من نتائج االعتقاد يف واقعة الغزو املرابطي، أن ضاع تاريخ مملكة غانة كما ضاع تاريخ سلطنة   (47)

 د شهادات البكري.م، أي بع11هـ/5التكرور، ومل يعد أحد يتحدث عنها أو يلتفت إليها بعد القرن 
على الضفة اليسر  لنهر السنغال، وهي بذلك تقابل على الضفة اليمنى جمال  إمارة التكرورتوجد  (48)



 د. عبداهلل عيسى

16 

 

م؛ أي قبل قيام 11هـ/ 5انتشار قبيلة جدالة الصنهاجية، اعتنق أهل التكرور اإلسالم منذ بداية القرن 

ا سالم، وتوسيع جمال نفوذهم جنوًبعلى نشر اإل وهم يعملون بدورهم اكذ احلركة املرابطية. ومن

ا. ويف عهد اإلدريسي، أصبحت اإلمارة عبارة عن سلطنة إسالمية على غاية يف األهمية يف بالد وشرًق

السودان؛ حيث متكنت من بسط نفوذها على بعض املناطق واملدن التابعة ململكة غانة، مثل: بسي 

حات السياسية التكرورية بسلطة غانة؛ غري أن وسلي. وكان طبيعيا أن تصطدم هذه التطلعات والطمو

جعلهم يغضون العني  -اليت حمورها الثنية األوىل لنهر النيجر  -انشغال حكام غانة باملناطق الشرقية 

  .8ص، أنس املهج وروض الفرجنظر: اعن التحركات التكرورية. 
 . 1ص، أنس املهج وروض الفرج  (46)
 . 1ص، أنس املهج وروض الفرج  (53)
 .11، صمملكة غانة وعالقتها باحلركة املرابطية  (51)
(، توحي بأن مملكة غانة قد اسرتدت أدوغشت بعد 11هناك إشارة غامضة وردت عند اإلدريسي )ص  (51)

 ماذا ستفعل بها بعد حتول احملاور التجارية عنها؟ لكنالغزو املرابطي املزعوم. 
 .176، صبالد إفريقية واملغرب املغرب يف ذكر .4ص، أنس املهج وروض الفرج  (51)
 . 6ص، أنس املهج وروض الفرج  (54)
 .6ص، أنس املهج وروض الفرج  (55)
  .7ص، أنس املهج وروض الفرج  (56)
، حتقيق حمد حاج (اإلسكندرية: مكتبة الثقافة الدينية، دون تاريخ)، كتاب اجلغرافيةالزهري،   (57)

 .115ص صادق،
جوم الصوصو على مملكة غانة، يذكر دوالفوس أن احلدث وقع سنة يف حماولة لتحديد تاريخ ه  (58)

، 6ا أشار ابن خلدون )العرب، اجلزء باملصدر الذي اعتمده يف هذا التحديد. حقًّ ُيعرفنام، غري أنه ال 1131

 – Delafosse, Hautنظر: اا. ا حمدًد( هلجوم الصوصو على غانة، لكنه مل ُيعني لنا تارخًي411ص

Sénégal- Niger, T. 2, p.56.  
  .118، صاإلسالم واجملتمع السوداني  (56)


