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.قزاءة في كتاب "وصف إفزيقيا" للحسن بن محمد الىسان
،الدكتىر محمد سليماوي
. املغزب،باحث وأكاديمي
:ملخص
ٌػخبر الحؼً بً محمس الىظان مً الطحالت املؼلمحن الصًً غاكطوا اظزَاض
 وكس اغخبر بػى املاضدحن والىخاب ؤن،الحواضة الػطبُت إلاػالمُت في ألاهسلؽ
ضحالجه كسمذ للفىط إلاوؼاوي ولػلىم الجغطافُا والخاضٍر والاحخماع مىفػت الجلسض
 وال ؤزٌ غلى شلً ؤن هخابه َصا " وكف بفطٍلُا " جطحم بلى غسة لغاث،ًبثم
.وًبؼ غسة ًبػاث هظطا ألَمُخه
 الفىط، الحواضة الػطبُت إلاػالمُت، الطحالت املؼلمحن:الكلمات املفاثيح
.إلاوؼاوي
Abstract :
Readingin ‘’ Description of Africa’’ by El Hassan ben
Mohamed Al-Wazzan.
El Hassan ben Mohamed Al-Wazzan is one of the Muslim
explorers who lived through the prosperity of the Arabo- Islamic
civicilazation in Andalusia.
Some historians and writers considered his jouxneys as a
priceless benefit provided to the human thought and geographic
sciences, whic is proved by the thing that the book ‘’ Description of
Africa’’ was translated into many languages and published in
several editions due to its significence.
Keywords : Muslim explorers,
civicilazation, the human though.
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 -1هبذة عن حياة الحسن بن محمد الىسان:
ًىدؼب الحؼً بً محمس الىظان بلى غائلت غطبُت واهذ حؼخلط باألهسلؽ،
وحػطهذ لوغىي اللىي املؼُحُت التي ؤدسث جىُل لهم الوطباث حتى اهخهى
ألامط باللواء غلى هفىش الػطب بةػباهُا ،وهجطة مً بلي مً املؼلمحن مً َصٍ
البالز جبحث لها غً مإوي في البالز إلاػالمُت ألادطي اللطٍبت ،وواهذ ؤػطة الىظان
مً َصٍ ألاػط التي َاحطث مً غطهاًت بلى ؿماٌ بفطٍلُا واػخلطث ؤدحرا في
فاغ.1
ومً دالٌ هخابه َصا "وكف بفطٍلُا" ،هلخلٍ بؿاضاث مهمت حىٌ مياهخه
الاحخماغُت ،ومنها ؤن ؤػطجه واهذ ؤػطة مطمىكت ػىاء في غطهاًت ؤو بػس هجطتها
بلى فاغ ،بش ٌـحر بلى ؤن ؤباٍ وان ًلض ي فلل اللُف غازة (بللط غباز)
املخىاحس كطب حاهطة فاغ لهىائه الػلُل وًلؼه الجمُل ،هما ٌـحر ؤًوا بلى
ؤهه (ؤي ؤباٍ) وان ٌؼافط بلى بػى الجهاث بالطٍف فُما ًخػلم بػمله ،ؤما غمه
فلس وان شخلُه مهمت ،بش وان ٌـخغل ػفحرا ًمثل حاهم فاغ في الؼفاضاث
املهمت ،وكس صحبه مطة بلى جامبىهخى (مالي حالُا).
للس حػسزث ألاػماء واللفاث التي ؤًللذ غلُه ،فلس غطف في املطاحؼ
ألاحىبُت باػم ( )Leo Africanusؤي ألاػس إلافطٍلي ،هما غطف باػم ( Giovanni
 ) Loneوؤحُان ػمي (لُىن إلاًبحري) ؤو (الغطهاًي) ؤو (الفاس ي) ،فلفظ إلاًبحري ؤو
الغطهاًي ًطحؼ الضجباًه بغطهاًت املخىاحسة في ؿبه حعٍطة بًبحرًا ،ؤما الفاس ي
 -1بؼلىي غطهاًت في ًس املؼُحُحن ػىت ( 2991 – ٌ 798م) في غهس فطزًىاهس الخامؽ ،الصي
اضجلى غطؾ مملىت ؤضاغىن في غام  2948بػس وفاة ؤدُه امللً ًىحىا الثاوي ،ؿطع في حػصًب وًطز
املؼلمحن وبشاكتهم ول ؤكىاف الػصاب والخىىُل ،وحؼلٍُ محاهم الخفخِف غليهم بغطن احخثار
وؼلهم ومحاضبت زًاهتهم إلاػالمُت ووـط زًاهخه املؼُحُت .
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فيؼبت بلى مسًىت فاغ التي اضجبٌذ بفترة َامت مً حُاجه وجيىٍىه الفىطي ،وول
َصٍ اللفاث جخلل بىاحُت داكت مً هىاحي حُاجه ،فلفت إلافطٍلي لػلها جطحؼ
بلى ؤن هخابه الهام َصا الصي وان ػبب ؿهطجه ،وان ًخػلم بخاضٍر بفطٍلُا ووكفها
وألاؿُاء الهامت املخللت بها.1
ؤما اػم (لُىن ؤو لُى) ؤو (حُىفاوي) فهى ًطجبٍ باػم البابا لُى الػاؿط الصي
حلؽ غلى
هطس ي البابىٍت في الفترة (  ،) 2112 -2121وَى مً ؤػطة آٌ مسًدص ي
(، 2) Medicci
ووان اػمه كبل ؤن ًلل بلى هطس ي البابىٍت ( .)Giovanni de Medicci
وٍمىً اػخيخاج جاضٍر مُالزٍ مً بؿاضجه في هخابه لبػى ألاحسار الخاضٍذُت،
فػىس هالمه غً ػلىي مسًىت ؤػفي في ًس البرحغاٌٌ ،ـحر بلى ؤن غمطٍ وان في
شلً الىكذ غـط ػىىاث ،وملا وان اػدُالء البرحغالُحن غلى ؤػفي كس جم في غام
2157م ،فهصا ٌػني ؤن مىلسٍ وان في ػىت 2997م ،وبالخالي جيىن ؤػطجه كس بلُذ
في غطهاًت مسة ػذ ػىىاث جلطٍبا بػس ػلىًها في ًس املؼُحُحن.

 -1ؤهظط الٌبػت إلاهجلحزًت التي وـطَا (  ) John Poryفي غام  2455جحذ بػم:
The history and Description of Africa and of the Notable thing theren contalned written
by Al Hassan Ibn Mohammed al- Wazan Al Fasi, A moor, Baptised as Giovanni Leone, But
Better known as Leo Africanus.
 -2ؤػطة (آٌ مسًدص ي) مً ألاػط التي بطظث في غهس النهوت إلاًٌالُت ،وكس حىمذ فلىضوؼا فترة
مً العمً ،وبطظ منها غسز ألافطاز منهم (البابا لُى) الصي لػب زوضا َاما ؤزىاء حطهت ماضجً
لىزط ( .) 2194 -2971
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ومػلىم ؤن هثحر مً املؼلمحن َاحطوا مً ألاهسلؽ بػس ػلىي غطهاًت ،وكس
لجإ غسز منهم بلى املغطب ،واػخلط ؤغلبهم في مسن جٌىان والطباي وػال زم فاغ،
وكس لػب َاالء املهاحطون زوضا َاما في جاضٍر َصٍ البالز ،بش واهذ منهم ؤػط
حاهمت غىُت ،هما حملىا لىاء الجهاز والىفاح هس البرحغالُحن وإلاػبان في البحط
ألابُى املخىػٍ والثغىض الـمالُت إلفطٍلُا التي حػطهذ ألًماغهم ،وؤكبح لهم
ؤػٌىٌ كىي ٌػمل في البحط املخىػٍ واملحٍُ ألاًلس ي هس الؼفً البرحغالُت
وإلاػباهُت بالصاث ،حتى بن بػى الىخاب ألاوضبُحن ؤًللىا غلى البحاضة الػاملحن
في َصا ألاػٌىٌ بػم ( كطاكىت ػال .1)Les corsaires de Salé
في مسًىت فاغ ،جللى الحؼً بً محمس الىظان غلىمه ألاولى في مساضػها،
وحػلم في حامؼ اللطوٍحن ،2الصي وان ٌػخبر هػبت الطاغبحن في التزوز بالػلىم
السًيُت والىظطٍت ،وكس واهذ مسًىت فاغ في شلً الىكذ مً ؤَم مطاهع الػلم
املػطفت في الػلم الػطبيً ،إحي بليها ًالب الػلم مً ول بلاع الػالم إلاػالمي،
وواهذ لها مياهت ال جلل غً مياهت ول مً اللاَطة وكطًبت وغطهاًت ،ولػل
الظطوف الؼُاػُت التي ؤحاًذ بالػالم إلاػالمي والتي جمثلذ في اهتهاء هفىش
الػطب الؼُاس ي في بػباهُا ،ػاَمذ في اظزَاض مىاض الػلم في فاغ ،بش ؤكبحذ
 -1امللطي ؤحمس بً محمس الخلمؼاوي ،هفح الٌُب مً غلً ألاهسلؽ الطًُب ،ج ،1.املٌبػت
ألاظَطٍت ،اللاَطة2794 ،م ،ق.428 :
ً -2طحؼ بىاء حامؼ اللطوٍحن بلى غهس ألامحر ( ًحيى بً محمس بً بزضَؽ ) ،وَى مً امللىن
ألازاضػت ،جىلى الحىم في غام 799م ،وكس بيخه ألامحرة فاًمت الفهطٍت اللحرواهُت املػطوفت ب (ؤم
البىحن ) مً مالها الخاق ،وؤكبح بػس شلً مىهؼ ضغاًت امللىن الصًً ؤزدلىا غلُه غسة
جحؼِىاث ،وجٌىضث فُه السضاػت حتى ؤكبح بمثابت حامػت ًامها ًالب الػلم مً مذخلف ؤهحاء
الػالم ،وكس شهط الىظان بإهه كطؤ في حامؼ اللطوٍحن بػى هخب ألازب واملىٌم والػلائس وحفظ
هخب الغعالي.
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بالز املغطب بالصاث املإوي الصي احخوً الىثحر مً املثلفحن والػلماء واملهاحطًٍ
مً بػباهُا ،وزضاػت ألاوهاع الػلمُت والفىطٍت في املغطب دالٌ اللطهحن الخامؽ
غـط والؼازغ غـط حػٌي لىا فىطة غً الجى الػلمي الصي وـإ فُه الىظان
والصي ؤػهم في جيىٍىه.
هما ٌـحر الحؼً بً محمس الىظان في هخابه بلى غـطاث مً املفىطًٍ
والفالػفت املؼلمحن الصًً كطؤ لهم وجإزط بىخاباتهم مثل ببً ضؿس ،الفاضابي ،ببً
ػِىا ،ببً دلسون ،غبس هللا البٌُاض ،البىطي ،إلازضَس ي ،املؼػىزي ،وَصا ًسٌ
غلى ؤهه هاٌ كؼٌا وافطا مً فىىن الػلم املذخلفت ،واًلؼ غلى ؤمهاث الىخب
املػطوفت في وكخه في ؤكىاف املػطفت املخػسزة.
 -2البيئة التي عاش فيها الحسن بن محمد الىسان:
للس غاكط الطحالت الحؼً بً محمس الىظان فترة حػخبر مً الىاحُت الؼُاػُت
فترة حاػمت ػىاء في املغطب ؤو في ؤوضبا ،فلس وان املغطب ٌـهس غطوب ؿمؽ
زولت بني مطًٍ وظٍازة هفىش الىًاػُحن واػدبسازَم باألمط ،لىً لم حؼخلط لهم
ألامىض بمفطزَم ًىٍال ،بش اؿخس في َصٍ الفترة ػاغس ؤمطاء مطاهف (الؼػسًحن)
وداهىا هس الىًاػُحن غسة حطوب اهتهذ باهخلاض الؼػسًحن وزدىلهم مسًىت
فاغ ػىت  914هجطٍت ،وؤزي َصا الاهٌطاب الؼُاس ي بلى هػف الؼلٌاث
الحاهمت في وكذ وان فُه املؼلمىن في ألاهسلؽ ًخللىن هطباث مخخالُت مً
اللىي املؼُحُت التي واهذ كس ؤدصث جفطن هفىشَا غلى البالز.
ؤما املـطق إلاػالمي فلس وان في َصٍ الفترة ٌـهس ظهىض زولت فخُت هي السولت
الػثماهُت ،التي اػخٌاغذ فخح اللؼٌىٌُيُت في غام 2911م ،هما اػخٌاع
الؼلٌان الػثماوي ػلُم ألاوٌ بحن غامي (2128 – 2124م) ؤن ًلض ي غلى هفىش
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املمالًُ في الـام وملط وغطب ؿبه الجعٍطة الػطبُت ،واػخىلى غلى مىٌلت
ضوزغ وبؼٍ ػُازجه غلى بالز الجعائط وجىوؽ وًطابلؽ وبطكت.
لىً ضغم ظطوف َصا الاهٌطاب الؼُاس ي التي واهذ حؼىز بالبالز الػطبُت
إلاػالمُت ،فلس واهذ بالز املغطب الػطبي التي غاؾ فيها الىظان جىػم بنهوت
غلمُت وفىطٍت ؿاملت ،بش واهذ مسًىت فاغ املغطبُت مطهعا للػلم واملػطفت في
الػالم الػطبيً ،إحي بليها ًالب الػلم مً ول بلاع الػالم إلاػالمي وألاوضبي،
وواهذ ؿهطتها في َصا املجاٌ جواضع ؿهطة كطًبت وغطهاًت في ؤوج مجسَا وجهوتها.
ؤما في ؤوضبا ،فلس واهذ في َصٍ الفترة كس بسؤث جخذلم مً الخذلف
الحواضي الصي دُم غليها دالٌ الػلىض الىػٌى ،وواهذ مؼاَمت الحواضة
الػطبُت إلاػالمُت العاَطة واضحت في كُام َصٍ النهوت ألاوضبُت ،ؤما ألاهسلؽ
بحواضتها املعزَطة فلس واهذ مً ؤَم ملازض إلاؿػاع الحواضي غلى ؤوضبا.
 -3القيمة العلمية لكتاب "وصف إفزيقيا" ملؤلفه الحسن بن محمد
الىسان:
َصا الىخاب لِؽ إلاهخاج الىحُس للمالف ،لىىه الىخاب الصي وان ػبب
ؿهطجه ،وٍحٍُ الغمىن بالظطوف التي ؤلف فيها َصا الىخاب ،والٌطٍلت التي
اجبػها الياجب في بزباث مػلىماجه ،شلً ؤن َصا الىخاب ظهط ألوٌ مطة ححن غثر
إلاًٌالي (  )Ramusioوَى مً ؤػطة ماػؼت (  )Hakluytفي غام 2115م غلى
اليسخت الخٌُت إلاًٌالُت للىخاب ووـطَا في زالر مجلساث مؼ وهؼ ملسمت لها
في مجمىغت مً الطحالث.1
 -1وـطث َصٍ الٌبػت مىص حُاة الىظان ،ومنها وػطف ؤهه ( ؤي الىظان ) اهخهى مً هخابه باللغت
إلاًٌالُت في  25ماضغ 2114م ،ؤهظط ؤًوا:
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ومىص ظهىض َصٍ الٌبػت إلاًٌالُت للىخاب ،بسؤ الػالم الغطبي ًسضن ؤَمُت
الىخاب ،بش جطحم بلى غسة لغاث وظهطث له غسة ًبػاث باللغت الىاحسة ،ففي
ػىت 2914م كام املترحم  Jean Temporalبترحمت الىخاب بلى الفطوؼُت وًبػه في
مسًىه لُىن وبَسائه لىلي غهس فطوؼا في شلً الىكذ ( ،)1هما كام إلاهجلحزي John
 Poryبإوٌ جطحمت لهصا الىخاب باللغت إلاهجلحزًت ػىت 2455م ،2وظهطث جطحمت
بػباهُت ؤًوا لهصا الىخاب في غام 2995م.3
للس اغخمس املؼخىـفىن ألاوضبُىن غلى هخاب "وصف إفزيقيا" للىظان في
مػظم ضحالتهم وؤػفاضَم الاػخىـافُت ،فلس كطح املؼدـطق ألاملاوي َاضجمان
 Harmatmannفي اللطن الثامً غـط بإن هخاب لُىن إلافطٍلي هجز مً الصَب،
ولىالٍ لخفُذ غىه ؤؿُاء هثحرة ،ؤما الطحالت إلاهجلحزي  Barthالصي وكل بلى
جىوؽ ػىت  2799همً حملت لىـف وػائل جيـٍُ الخجاضة غبر الصحطاء
إلافطٍلُت الىبري لللواء غلى ججاضة الطكُم ،فلس ؤبسي بعجابه بما هخبه لُىن
إلافطٍلي وزكخه في حسجُل ول ما ضآٍ ،ولم ًلخلط ؤزط هخاب لُىن غلى شلً ،فلس
امخس ألامط بلى ضػامي الخطائٍ ،وؤدم بالصهط َىا هال مً  Ramusioو ،Pory

زاوز محمس ،جاضٍر جٌىان ،ج ،2 .وـط مػهس مىالي ضؿُس ،جٌىان ،املغطب ،2919،ق.248 :
- Historial Description de l’Afrique, Ecrite par Jean Léon Africain premièrement en
langue arabe puis en Toscane, mise en français par Jean Temporal (Lyon 1956).
 -2وان  John Poryفي َصٍ الفترة ًالبا بجامػت وامبرًسج ( ،)Cambridgeوكس ؤَسي هخابه املترحم
َصا بلى الؼُس ضوبطث ػِؼل  Robert Cecilػىطجحر السولت آهصان.
 -3وـط َصٍ الٌبػت إلاػباهُت مػهس فطاهيى (  )Institue General Francoمؼ جحلُلاث باللغت
الػطبُت وإلاػباهُت ،ووسخت مً َصٍ الٌبػت مىحىزة بالخعاهت الػامت بالطباي ،جحذ ضكم C/
.4869
1
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اللصان غمال غلى وـط دطائٍ بفطٍلُت بىاءا غلى وكف لُىن للمىاًم التي ظاضَا،
وكس ظلذ َصٍ الخطائٍ حتى وكذ مخإدط ،امللسض الىحُس لطػامي الخطائٍ.1
 -4ملخص لكتاب "وصف إفزيقيا" ملؤلفه الحسن بن محمد الىسان:
ؤلف الحؼً بً محمس الىظان هخابه "وصف إفزيقيا" باللغت إلاًٌالُت،
وجطحمه بلى الفطوؼُت الٌبِب الفطوس ي الججراٌ ؤ .بًبىالض  ،A. Epaulardهما
جطحمه مً اللغت الفطوؼُت بلى اللغت الػطبُت السهخىض غبس الطحمان حمُسة ،وكام
بمطاحػخه السهخىض غلي غبس الىاحس ،وكؼم املالف هخابه بلى حؼػت ؤكؼام
(ؤبىاب) ،وال جخىظع َصٍ ألاكؼام بالدؼاوي مً حُث غسز اللفحاث.
 في القسم ألاول جحسر الحؼً بً محمس الىظان غً بفطٍلُا وػياجهابلىضة غامت ،فبسؤ بخفؼحر ػبب حؼمُت اللاضة بةفطٍلُا ،وؤضحؼ شلً بلى ابً
دلسون وؤبي الفساء وغحرَما ،زم غمل غلى بغٌاء حسوز لهصٍ اللاضة مً الىُل
ؿطكا بلى املحٍُ ألاًلس ي غطبا ،2وبػس شلً كؼمها بلى ؤضبػت ؤكؼام وهي بالز
البربط ،هىمُسًا ،لُبُا ،زم ؤضن العهىج ،وكؼم ول مً ألاكؼام ألاضبػت بلى غسة
ممالً ،3زم اهخلل بػس شلً بلى زضاػت ػيان بفطٍلُا فخحسر غً ؤكلهم
وكبائلهم وغازاتهم وزًاهاتهم ولغاتهم ومىادهم وؤغماضَم وغالكتها بالبِئت التي
ٌػِـىن فيها ،هما حػطن لبػى ألامطان التي جلِب ألافاضكت والجسضي مثال
 -1ؿىقي الجمل ،جاضٍر هـف بفطٍلُا واػخػماضَا ،الٌبػت ألاولى ،ميـىضاث زاض الثلافت،
اللاَطة ،2982 ،ق.999 :
 -2بفطٍلُا باليؼبت له ،هي املىاًم الىاكػت ؿماٌ دٍ الاػخىاء ،بش لم ًخػطن ملا َى حىىب شلً.
 -3البػى ؿبه َصا الخلؼُم بما وضز في ملسمت ابً دلسون وبمىهجه في املػالجت ؤًوا ،ؤهظط.
محمس املهسي الحجىي ،حُاة الىظان الفاس ي وآزاضٍ ،بحث كسم ملاجمط املؼدـطكحن بفاغ ػىت
 ،2911وجىحس وسخت مً َصا البحث بالخعاهت الػامت في الطباي جحذ ضكم . C/ 2162
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وهُفُت وكىله بلى َاجه اللاضة ،وؤَم الخلائم املمحزة لهم واَخمامهم بالفىىن
والػلىم الطٍاهُت والفلؼفت والخىجُم ،وؤَم دلالهم املخمثلت في الىفاء والـطف
وحب الترحاٌ والخىلل ،والطشائل التي حـُؼ بُنهم هؼطغت الغوب والللم ،وكبل
جهاًت َصا اللؼم اغخصض املالف غً جطهحزٍ فلٍ غلى َصٍ اللاضة ،وبطض شلً بإجها
اللاضة التي ًيخمي بليها وجثلف فيها وؤجُحذ له فطكت الخجىٌ فيها.
للس ضهع املالف في َصا اللؼم غلى زضاػت غامت لللاضة إلافطٍلُت جىاولذ
مذخلف مىاحيها الٌبُػُت واملىادُت والاكخلازًت والاحخماغُت والبـطٍت ،وَصا
بن زٌ غلى ش يء فةهما ًسٌ غلى زكت مالحظت املالف وهظطجه الـاملت ،وبملامه
بػسز مً املػاضف والػلىم التي ٌؼطث زضاػخه.
 للس دلم املالف القسم الثاوي في هخابه للحسًث غً مملىت مطاهف ،بشجحسر غً مؼاحتها وجإػِؼها وحىاهُتها ومذاظن الىخب بها ،وغً مىاض الىخبُت
الػظُمت ،1الصي بني َى ومىاض بؿبُلُت ومسجس حؼان بالطباي غلى وؼم واحس،
هما ؤؿاض في َصا اللؼم بلى الطحلت التي كام بها غمه هؼفحر غً ملً فاغ بلى
ملً جىمبىهخى والصي وان مً مطافلُه ،وٍصهط ؤؿُاء ًطٍفت بذلىق َصٍ
الطحلت ،فُصهط مثال ؤن غمه جللى زغاوي مً بػى ألامطاء في املىاًم املجاوضة
لحزوضَم بؼبب ؿهطجه ،لىمه اغخصض بمبرض ؤهه ميلف بمهمت ضػمُت فال ًجب ؤن
ٌغحر دٍ الؼحر املطػىم له.
وفي َصا اللؼم ؤًوا جحسر الىظان غً وًىه الصي غاؾ فُه ،وؤكل ول
مسًىت به وماػؼها وػبب حؼمُتها والخٌىضاث الخاضٍذُت التي مطث بها ،هما
 -1ؤؿاض بلى ؤن مىاض الىخبُت ًبلغ اضجفاغه ما بحن  19و 48م ،ؿُسٍ ألامحر ٌػلىب املىلىض ،وَى مً
الخلفاء املىحسًً الصي جىفي ػىت .2279
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حػطن ؤًوا للثغىض املغطبُت املحخلت مثل ؤػفي وؤظمىض ،وؤػهب في الحسًث غً
ػلىًها في ؤًسي البرحغالُحن وما جطجب غلى شلً مً هجطة هثحر مً ػياجها بلى
مسن ػال وفاغ فاضًٍ مً الاحخالٌ البرحغالي.
 ؤما القسم الثالث مً املالف ،فذلم لُىن إلافطٍلي ؿٌطا هبحرا مىهللحسًث غً مملىت فاغ ،بش جحسر غً حـُِسَا ووكف مىاظلها وحامؼ
اللطوٍحن مىاضتها ،وهصلً مساضػها ومؼدـفُاتها وحماماتها وفىازكها وؤػىاكها
وكىاغها الخللُسًحن وحىزة مىخىحاتهم ،هما جحسر غً غازاث ػياجها في العواج
والاحخفاالث السًيُت وفي ألاول والـطب ،وضهع ؤًوا غلى هظام إلازاضة والحىم فيها
باغخباضَا حاهطة الحىم ،وؤَم الخلالُس التي واهذ جساض بها ؿاون الللط املليي ؤو
ما ٌؼمى بالبروجىوىالث امللىُت ،وؤضحؼ حؼمُت مىٌلت اللُلطٍت املجاوضة لفاغ
بلى الىفىش الطوماوي بـماٌ بفطٍلُا ،هما جٌطق ؤًوا ملسًىت فاغ الجسًسة التي
جبػس غً املسًىت اللسًمت بحىالي مُل جلطٍبا ،والتي واهذ حؼمى املسًىت البُواء.
في َصا اللؼم ؤًوا جحسر الىظان غً غسة مسن مغطبُت ؤدطي والطباي وػال
واملػمىضة ومىىاغ والللط الىبحر وؤكُال ،فصهط بإن الطباي بىاَا ٌػلىب بً
ًىػف املىلىض غلى البحط لخيىن مسًىت بحطٍت ٌؼهل فيها مطابٌت حِـه
والؼٌُطة منها غلى املىاًم إلاػباهُت الخاهػت له ،ؤما مسًىت ػال فإهس غلى ؤن
الطومان َم الصًً بىىَا غلى جهط ؤبي ضكطاق غلى بػس مُلحن مً املحٍُ،
وبذلىق املػمىضة فىضح ؤن ٌػلىب املىلىض ؤػؼها غىس مسدل جهط ػبى
لخيىن مىٌلت زفاغُت هس محاوالث الغعو ألاحىبي ،وٍصهط ؤًوا ؤجها واهذ مُىاءا
ججاضٍا َاما جخاحط في غسة مىخىحاث والػؼل والـمؼ واللىف والجلىز
وألادـاب ،لىنها فلسث ؤَمُتها الخجاضٍت بػس احخالٌ البرحغالُحن لها.
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وباليؼبت ملسًىت مىىاغ ،فخحسر املالف غً مىكػها وحؼمُتها وحسائلها
والفىاهه التي واهذ حـتهط بها والػىب والخحن والبرجلاٌ والخىخ ،وغً اللطاع
الصي كام بحن حيامها وبحن ملً فاغ الصي كام بمحاكطتها ،وٍلىٌ ؤًوا بإجها
كاومذ َصا الحلاض ألجها واهذ مسًىت حلِىت وغىُت ،وفُما ًخػلم بمسًىت الللط
الىبحر ،فبحن ؤن املىلىض ػلٌان مطاهف َى الصي كام ببىائها ،فصهط بظطوف
حـُِسَا ،بش ؤهس ؤن املىلىض هل الٌطٍم ؤزىاء ضحلت كُس ،فإهطمه كُاز مً
َصٍ املىٌلت وؤحؼً وفازجه وبًىائه ،فيافإٍ امللً بمىحه كلطا ؤكبح الىىاة
ألاولى لهاجه املسًىت.1
وفي حسًثه غً مسًىت ؤكُال ،ؤهس لُىن إلافطٍلي بإن الطومان َم مً كامىا
ببىائها ،وجابؼ الحسًث غً جاضٍذها حتى اػدُالء البرحغاٌ غليها ،وشهط بإهه ؿاضن
بىفؼه في بػى الحمالث التي ؤضػلها ملً فاغ هس البرحغالُحن في َصٍ املسًىت.
 وفي ما ًخػلم بالقسم الزابع ،فإفطزٍ الحؼً بً محمس الىظان للحسًث غًمملىت جلمؼان ،بش جحسر غً حسوزَا وجدبؼ جاضٍذها حتى حىم ألاػطة العٍاهُت،
التي ًلىٌ بإجها بلُذ جحىم َصٍ اململىت ما ًلطب مً زالزمائت غام ،2هما ؤهمل
الحسًث غً جٌىض َصٍ املسًىت التي واهذ كغحرة وجحىلذ بلى مسًىت هبحرة وكلذ
 -1لػبذ َصٍ املسًىت ( ؤي الللط الىبحر ) زوضا َاما في جاضٍر املغطب ،وشاغذ ؿهطتها بػس احخوان
الؼهل املجاوض لها ملػطهت وازي املذاظن ؤو مػطهت امللىن الثالزت ،التي اهخلط فيها املغاضبت غلى
الاحخالٌ البرحغالي ،وكخل في َصٍ املػطهت امللً البرحغالي ػبؼدُان .Sébastien
 -2بسؤث ػلٌت حىم ألاػطة العٍاهُت في جلمؼان بحىم ؤبى ًحيى ( ٌغمطاػً بً ظٍان ) ػىت
2114م ،وكس مط حىم َصٍ ألاػطة بمطحلخحن ؤػاػِخحن ،اهتهذ املطحلت ألاولى بحىم ؤبي جاؿفحن
غبس الطحمان ألاوٌ بً مىس ى ،لىً هجح املطٍيُىن في اللواء غلى َصٍ السولت ػىت 2118م،
واهبثلذ َصٍ السولت مً حسًس غلى ًس ؤحمس بً مىس ى الثاوي ػىت 2119م ،لىً هجح غطوج ؤدحرا
في ؤن ًحخل جلمؼان غام 2128م.
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شضوة مجسَا في غهس حىم ؤبى جاؿفحن غبس الطحمان ألاوٌ بً مىس ى ،وكسم وكفا
زكُلا ملؼاحسَا ومػاَسَا ومخاحطَا وػياجها وغازاتهم ،هما اهخلل بلى الحسًث
غً ول مً وَطان ومؼخغاهم زم الجعائط ،التي واهذ في فترة مً الفتراث داهػت
لىفىش ملً جلمؼان ،لىً ححن هػفذ ألاػطة الحاهمت بخلمؼان ،ؤكبحذ َصٍ
املسن مٌمؼ ؤهظاض ألاجطان الػثماهُحن وإلاػبان.
 للس جٌطق لُىن إلافطٍلي في القسم الخامس مً هخابه بلى مملىت بجاًتبخىوؽ ،حُث وكف مسجها املـخملت غلى بىهت ،وكطًاج ،وكؼىٌُىت ،1وجىوؽ،
واملهسًت ،2واللحروان ،3وكفاكؽ ،وكابؽ ،وجحسر غً ظطوف حـُِس َصٍ املسن
ومأزطَا وؤَم ألاغماٌ التي وان جلىم بها ػاهىتها ،ومذخلف غازاتهم وجلالُسَم،
هما ؤؿاض بلى حػطن بػى َصٍ املسن للظىاَط الٌبُػُت والجغطافُت هخػطن
بػى املىاوئ للػىاكف البحطٍت ؤو ما ؤًلم غلُه بٌغُان البحط ،زم ؤجمم هالمه
بالحسًث غً حعٍطة حطبت الىاكػت غلى مؼافت كلُلت مً كابؽ ،وشهط بإجها امليان
الصي ؤػطٍ فُه اللطكان إلاًٌالُىن كبل حمله بلى ضوما ،وؤؿاض بلى ؤن جطبتها
دلبت وػياجها ٌـتهطون بلىاغت هىع داق مً ألاكمـت ًخاحطون به في
إلاػىىسضٍت وجىوؽ ،وؤهس ؤن ملً بػباهُا وكخئص فطزًىاهس  Firdinandoحاوٌ
 -1ؤؿاض بلى ؤن حـُِس كؼىٌُىت ًطحؼ للىفىش الفُيُلي غلى الـماٌ إلافطٍلي ،هما ًصهط ؤجها
ؿهسث كىضا مً الىفاح بحن اللطًاحُحن والطومان.
 -2ؤؿاض الىظان بلى ؤن الخلُفت الـُعي غبس هللا املهسي ماػؽ السولت الػبُسًت َى باوي َصٍ
املسًىت ،وكس ادخاض مىهػها بحن ول مً ػىػت وكفاكم ،واهخلل بليها واجذصَا مطهعا لحىمه ،
وبنى بها الجامؼ وزاضا لللىاغت.
 -3ؤؿاض في َصا اللسز بلى بىائها في كلب البالز الخىوؼُت مً ًطف غلبت بً هافؼ الفهطي في ػىت
 15هجطٍت ،الصي ؤحاًها بؼىض غظُم ،وحػل في وػٌها الجامؼ الصي وؼب بلُه ،وبنى بها زاضا
لإلمامت ،ووان بىائَا الخٌىة ألاولى هحى ظهىض والًت بػالمُت بهصٍ البالز.
87

مجلة الحكمة للدراسات التاريخية
ISSN :2353-0472
E-ISSN :2600-6405

المجلد  / 7:العدد2 :

تاريخ االرسال  ،9791/70/91 :تاريخ القبول ،9797/79/99 :تاريخ النشر9797/71/91 :

الاػدُالء غلى الجعٍطة ،لىً ػياجها اػخٌاغىا ؤن ًىكػىا بالجىىز إلاػبان ،لىً
بػس بضػاٌ إلامبراًىض ؿاضٌ الخامؽ ألػٌىٌ هبحر ،ؤحبرث ػلٌاث الجعٍطة غلى
جىكُؼ اجفاق جسفؼ بمىحبه حعٍت ػىىٍت لإلػبان كسضَا  1555زًىاض شَبا.
 في القسم السادس جحسر الىظان غً ًطابلؽ ،ولبسة ،وفعان ،والصحطاءاللُبُت التي كؼمها بلى دمؼت ؤكؼام حؼب اللبائل التي حغلب غلى ول كؼم
منها.
 ؤما القسم السابع فذلله الطحالت الحؼً بً محمس الىظان للحسًث غًؤضن العهىج (ممالً الؼىزان الغطبي) ،التي حسزَا في دمؽ غـطة مملىت،
ًلىٌ ؤجها جلؼ باللطب مً جهط الىُجط ؤو ؤحس فطوغه ،ومً َصٍ املمالً مملىت
(مالي) التي شهط بإجها جمخس غلى مؼاحت  155مُل ،وجخمحز بطكيها وجلسمها ،بش بها
املؼدـفُاث واملػابس ،وكس اهدـط إلاػالم بحن ػياجها ،ووكلذ كىتها بلى زضحت ؤجها
اػخٌاغذ بؼٍ هفىشَا غلى مؼاحاث واػػت ،واؿتهطث بثرواتها وجلسًطَا
للصَب والػبُس ،ؤما غً مملىت (جىمبىهخى) ، 1فصهط بإن ماػؼها َى ميؼا
ػلُمان ،وجىثر بها املطاعي وألاضاض ي العضاغُت ،وبها غسز مً ألاًباء اللواة
والػلماء وضحاٌ السًً ،وواهذ غملتها شَبُت زون ؤًت غالمت ممحزة لها ،وول مً
ًلابل ملىها ًطهؼ غلى ضهبدُه.
ومً املمالً ألادطي جىحس مملىت (حاو) التي واهذ غاكمت بمبراًىضٍت
كىغاي ،وشهط املالف بإجها جلؼ حىىب جىمبىهخى بحىالي  955مُل جلطٍبا ،وحػخبر
 -1شهط ؤن جىمبىهخى بىِذ في جهاًت اللطن الخامؽ الهجطي ،وؤن الٌىاضق َم الصًً بىىَا،
وؤضحذ مطهعا ضئِؼُا للخجاضة ًفس بليها الخجاض مً زضغت وػىغ وسجلماػت وفاغ وغسامؽ
وفعان وملط.
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مطهعا ججاضٍا َاما لألكمـت واللمح والؼمً والخمىض والفىاهه وألاضظ ،هما ًىحس
بها ػىق هبحر للطكُم .وباليؼبت ململىت (واهى) ،فحؼب املالف واهذ جلؼ ؿطق
الىُجط ،وحـتهط بذلىبت جطبتها وهثرة فىاههها ،وَىان مملىت ؤدطي حؼمى (بىضهى)
التي جلؼ ؿماٌ مملىت (واهى) ،وٍصهط لُىن إلافطٍلي ؤن ملىها وان ًلىم ول غام
بغعوة ،وَػىز مً غعواجه بالػبُس ،وهظطا لىحىز الصَب بىثرة في َصٍ اململىت،
فةن ول ألاواوي وألاًباق التي ٌؼخذسمها امللً ،بل حتى ػالػل الىالب الخاكت
به واهذ جلىؼ مً الصَب.
 للس جحسر الىظان في الفصل الثامن مً مالفه غً ملط التي ظاضَا هماًلىٌ زالر مطاث في ًطٍله لللؼٌىٌُيُت ،بش غمل غلى وكف مسجها وجاضٍذها
والفُواهاث التي واهذ جحسر بنهط الىُل بحن الفُىت وألادطي ،هما ؤػهب في
حسًثه غً مسًىت اللاَطة في وكف ؿيل بىائها وؤبىابها وحىاهُتها ومساضػها
وججاضَا وغازاث ػياجها وكلىض ممالُىها بمىٌلت الجحزة ،هما حػطن للمىاكب
املسهُت والػؼىطٍت في زولت املمالًُ ،وجمىً بصلً لُىن إلافطٍلي مً بغٌاء
كىضة زكُلت مللط اململىهُت التي ظاضَا في فترة الؼلٌان ػلُم ألاوٌ.
 ؤما الفصل التاسع وألادحر مً الىخاب ،فإفطزٍ الىظان للحسًث غً ألاجهاضالطئِؼُت واملذلىكاث الغطٍبت والىباجاث واملػازن إلافطٍلُت ،فباليؼبت للجعء
املخػلم باألجهاض فخحسر فُه املالف غً جهط جاوؼُفذ الصي ًلب في املحٍُ
ألاًلس ي ،زم ؤم الطبُؼ وؤبى ضكطاق وجهط الىُل الصي وان ٌػخلس ؤهه ًيبؼ مً حباٌ
اللمط ،لىىه ًصهط ؤًوا ؤن الخجاض إلازُىبُحن واهىا ًصهطون بإهه ًيبؼ مً بححرة
ضخمت في الجىىب.

89

مجلة الحكمة للدراسات التاريخية
ISSN :2353-0472
E-ISSN :2600-6405

المجلد  / 7:العدد2 :

تاريخ االرسال  ،9791/70/91 :تاريخ القبول ،9797/79/99 :تاريخ النشر9797/71/91 :

وفي الجعء املخػلم بالحُىاهاث والىباجاث إلافطٍلُت ،جحسر الطحالت الحؼً بً
محمس الىظان غً الفُلت والعضافاث والجماٌ والخُىٌ والىػاماث والٌُىض
الجاضحت والحُىاهاث املائُت والخماػُح ،بهافت بلى ؤػطاب الجطاز التي واهذ
تهاحم املسن وألاضٍاف وواهذ جلض ي غلى العضع وجيـط السماض والخطاب فيها.
خاثمة:
بن هخاب "وصف إفزيقيا" للطحالت الػطبي املغطبي الحؼً بً محمس الىظان
ػاَم بـيل هبحر في الخػطٍف باللاضة إلافطٍلُت ،واغخبر بحم حؼب الباحثحن لبىت
ؤػاػُت في جلسم البحث الػلمي وجٌىض املػاضف الجغطافُت والخاضٍذُت التي واهذ
مجهىلت غنهم ،وؤن غـطاث الىخاب اػخفازوا مىه واغخمسوٍ همطحؼ ؤػاس ي في
ؤبحاثهم ،واغخبرٍ بػى الطحالت والجغطافُحن والىخاب املخإدطًٍ له زوض مهم
وؤػاس ي في اظزَاض ؤزب الطحالث وألاػفاض.
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