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امللخص:
جداوٌ َظٍ الضعاؾت حؿلُِ الًىء على أخض أَم اإلايىهاث الاحخماعُت لبالص اإلاؼغب
ألاوؾِ زالٌ العهغ الىؾُِ ،وهي -الجماعت ؤلابايُت -والتي لعبذ صوعا هبحرا في الخُاة
الؿُاؾُت والعلمُت واإلاظَبُت ،ػحر أن أهبر أصواعَا ججلذ في الخُاة الاكخهاصًت ،خُث جدىٌ
مجالها والخىايغ الخابعت لها ئلى أؾىاق ومغاهؼ اؾخلُاب اكخهاصي هبحر ،وأنبذ ججاعَا
ًلعبىن صوع الىؾاَت في الخجاعة العاإلاُت عمىما واإلاؼغبُت على وحه الخهىم ،وَظا
باختراؿُتهم وجدىمهم في ججاعة بالص الؿىصان ،وَظا الضوع لهظٍ الجماعت َى مىيىع صعاؾدىا.
الكلماث الدالت:
ججاع ؤلابايُت؛ اإلاؼغب ألاوؾِ؛ الخجاعة الصجغاوٍت؛ ألاؾىاق؛ اللىاؿل الخجاعٍت ،الؿىصان ،ججاعة
العبىع ،الهاصعاث والىاعصاث
Abstract:
This study focuses on one of the most important social components of the
countries of the Maghreb during the medieval period, which is the Ibadi community,
which played a major role in political, scientific and sectarian life, but the biggest
roles manifested in in economic life, as its field and its metropolitan areas turned
into markets and centers of major economic polarization, and its merchants have
become playing the mediating role in global trade in general and middle Maghreb in
)*( املؤلف املرسل  :أحالم بوسامل boussalemahlem@gmail.com :
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particular, and this is with their professionalism and control over the trade of
western Sudan, and this role for this group is the subject of our study
Key Words:
Ibadi traders, central Maghreb, Desert trade, markets, Sudan, transit trade, exports
and imports

للض اػصَغث ججاعة الجماعت ؤلابايُت زالٌ العهغ الىؾُِ ،وَظا ما حعل مهىـاث
الجؼغاؿُا والغخلت وػحرَما جدبع مغاهؼ اهدكاع َظٍ الجماعت ،وجإهض على صوعَا الىؾُِ في
الخجاعة اإلادلُت وؤلاكلُمُت.
أوال :العوامل املتحكمت في ججارة إلاباضيت هحو بالد السودان الغزبي:
َىان عضة عىامل جدىمذ ؿيها وأعُتها صؿعت كىٍت ،هظهغ منها:
أ :العامل السياس ي
هدُجت للًغباث التي جللتها ؤلابايُت ببالص اإلاكغق ؤلاؾالمي ،آزغوا الىحهت اإلاؼغبُت َغوبا
مً البُل وبدثا عً مؼٍض مً ألاههاع ،وبعض العضًض مً الثىعاث يض حىض ألامىٍت والعباؾُت
اؾخُاع ؤلامام عبض الغخمً ابً عؾخم 1مً بىاء أوٌ خايغة للجماعت ؤلابايُت في بالص اإلاؼغب
ألاوؾِ ؾىت(َ156-155ـ772-771/م ،)2والتي أنبدذ عانمت لضولخه ابخضاء مً
ؾىتَ160ـ777/م .هخج عً ؾُاؾت اللحن التي اجبعها ؤلامام ألاوٌ والتي لخهها ابً نؼحر
بماًلي '':إلاا ولي عبض الغخمً بً عؾخم ما ولي مً أمىع الىاؽ قمغ محزعٍ وأخؿً ؾحرجه وحلـ
في مسجضٍ لألعملت والًعُف ،وال ًساؾ في هللا لىمت الئم ،3''...جدىٌ جيهغث ئلى بلخ اإلاؼغب،
وكض ػاعَا مىهب ئبايُت اإلاكغق مغجحن ووحضوا بها'' كهىع كض بىِذ وئلى بؿاجحن كض ػغؾذ
وئلى أعخاء كض ههبذ وئلى زُىٌ كض عهبذ وئلى خـضة كض اجسظث الؿىع والعبُض والخضام كض
هثرث ،4''...وجىج َظا الغزاء باهـخاح مع مسخلف ألاكُاع والبلضان بعالكاث صبلىماؾُت وججاعٍت
أَمها بلضان حىىب الصخغاء'' خُث اؾخعملذ الؿبل ئلى بلض الؿىصان ،وئلى حمُع البلضان مً
مكغق ومؼغب بالخجاعة ويغوب ألامخعت ،5''...ووان ألائمت َم اإلاكغؿىن على َظا الخىانل وفي
هثحر مً اإلاىاؾباث عؼػوا أعيِخه بالعضًض مً الاجـاكُاث و البعثاث الضبلىماؾُت ،والتي بلؼذ
طعوتها في عهض ؤلامام أؿلح بً عبض الىَاب(َ258 -208ـ871-823 /م) والظي صأب على ئعؾاٌ
مبعىزحن ئلى َظٍ البالص طهغث اإلاهاصع اؾم أخضَم وَى ''مدمض بً عغؿت''.6
وٍبضو أن اَخمام الخيام الغؾخمُحن بالخجاعة كض ؿاق اَخمام ؾىاَم وطلً باكخهاعَم على
الًغائب الكغعُت التي خضصَا ؤلاؾالم صون ػحرَا ،خُث لم حكغ اإلاهاصع ئلى أنهم حبىا يغٍبت
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ػحر قغعُت أزللذ واَل الىاؽ .7وَىظا لعبذ ؾُاؾت عبض الغخمً في حؿُحر قإون صولخه
صوعا أؾاؾُا في جوفير املناخ الاقتصادي املناسب والاستقزار السياس ي ،وَظا ما حعل ئبايُت
اإلاكغق ال ًبسلىن بمؿاهضتهم إلاكاعَعه مً أحل جسُي الهعاب التي ػالبا ما جدضر بعض
جأؾِـ اإلاضن مباقغة ،8وحعل جيهغث جًم أخض أهبر الخجمعاث اإلاسخلـت عغكُا ومظَبُا
وصًيُا ،والتي اؾخُاعذ أن حعِـ لؿىىاث على جلً ألاعى بؿالم.
ب :العامل الديني:
ئن صزىٌ ؤلاؾالم ئلى بالص الؿىصان الؼغبي ًغحع ئلى ؿترة مبىغة مً اهدكاع ؤلاؾالم ببالص
اإلاؼغب ،خُث جظهغ اإلاهاصع أهه بضأ في الاهدكاع مع اؾخلغاع حالُاث عغبُت جغحع حظوعَا ئلى
ألاؾغة ألامىٍت وحىضَا الـاجدحن ،9زم الخلا مع العلماء والـلهاء مىظ اللغن 8/ٌ2م ،والظًً
احؿع وكاَهم ختى ناعث العضًض مً الخىايغ ''بها مؿاحض هثحرة وأئمت ،وأؾاجظة ًضعؾىن في
اإلاؿاحض ،10''...ػحر أن هخب الؿحر والتراحم أَملذ ػالبُت أؾمائهم وجىاعٍسهم ،وواهذ ػالبُت
َإالء الـلهاء مً ؤلابايُت ،وَظا ماًـؿغ اهدكاع اإلاظَب ؤلاباض ي في جلً البالص على العهض
ألاوٌ مً ؤلاؾالم ،هما واهذ ػاهت وما ًليها جضًً باإلاظَب ؤلاباض ي ختى حؿامع بهم اإلاسالـحن
ؿلهضوَا مً ول نىب وخىلىَم عً مظَبهم .11وكض طهغ البىغي في مؿالىه كهت ئؾالم
ؾيان مملىت مالي والتي أنبذ ملىها ٌعغؾ باإلاؿلماوي بعض ئؾالمه ،وجلىٌ الغواًت أهه قهض في
عهضٍ كدِ قضًض وحظبذ أعى بالصٍ ؿاؾدؿلى كىمه بلغابُنهم مً البلغ ختى واصث جـنى،
واؾخمغ اللدِ والجـاؾ مضة َىٍلت ،ؿكيى اإلالً خاٌ مملىخه لًُف عىضٍ مً اإلاؿلمحن،12
ؿما وان مً الًُف ئال أن صعا اإلالً لإلؾالم وعلمه الـغائو والؿجن ،واؾدؿلى َظا ألازحر
وهؼلذ ألامُاع ،ؿُغص اإلالً السخغة والىهىت ،وأكغ ؤلاؾالم صًً للبالص.13
وبالغػم مً جغاحع اإلاظَب ؤلاباض ي وؿخىع أجباعه في َظٍ اإلاىُلت بؿبب اهدكاع اإلاظَب
الؿني اإلااليي جدذ جأزحر الخىؾع اإلاغابُي ،14ػحر أن جىاحضَم باإلاىُلت ظل مخىانال ،زانت
ئطا علمىا أن هثحرا مً الابايُت واهىا ًلهضونها ،وفي َظا اإلالام ًظهغ البىغي أن جغهُبت ؾيان
أوصػكذ هي مً '':أَل اؿغٍلُت وبغكجاهت وهـىؾت ولىاجت وػهاجت وهـؼاوةَ ،إالء أهثرَم وبها
هبظ مً ؾائغ ألامهاع'' 15علما أن أػلب َظٍ اللبائل واهذ ابايُت زالٌ العهض الغؾخمي هما
ًلىٌ الباخث الجؼائغي الكُش اإلاهضي البىعبضلي مما ًىحي أن أوصػكذ واهذ مغهؼا ججاعٍا
17
َاما ًإمه الغؾخمُىن وججاعَم مً الابايُت بىثرة .16وًٍُف اإلاإعر عبض الغخمً الؿعضي
ئلى العضًض مً الجالُاث العغبُت واإلاؿلمت التي اؾخىَىتها ،وماعؾذ الخجاعة بها ،ومً بُنها
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ئبايُت واعحالن كائالً '':غص الغؿاق مً ألاؿاق ؾىً ؿيها ألازُاع مً العلماء والهالخحن وطوي
ألامىاٌ مً ول كبُلت ومً ول بلض مً أَل مهغ ،وواعحالن ،وؿؼان ،وػضامـ ،وجىاث ،وصععه،
وجاؿُاللذ ،وؿاؽ ،وؾىؽ ،وبُِ ئلى ػحر طلً ،زم اهخلل الجمُع ػلى جيبىذ كلُال ختى
اؾخىملىا ؿُه وػٍاصة مع حمُع كبائل ننهاحت بأخُائها''.18
والىاضح أن اهدكاع اإلاظَب ؤلاباض ي ؾاعض على جىؾُع اليكاٍ الخجاعي لإلبايُت ،خُث
ؾلىذ اللىاؿل الخجاعٍت ما بحن خايغة واعحالن وخىايغ بالص الؿىصان العضًض مً اإلاؿالً
الصخغاوٍت على مضاع أهثر مً عكغة كغون مً الؼمً ابخضاء مً اللغنَ2ـ8/م ئلى ػاًت
اللغنَ13ـ19/م ،19هما ال ًمىً هـي صوع اليكاٍ الخجاعي في اهدكاع اإلاظَب الاباض ي بها ،وفي
َظا الكأن ًظهغ الغخالت ابً بُىَت الظي ػاع اإلاىُلت زالٌ اللغن 14/ٌ8م أن مضًىت ساغزي(
بـخذ الؼاي والؼحن اإلاعجم وهؿغ الغاء) ،التي حل بها جبعض عً ئًىالاجً مؿحرة عكغة أًام ،وهي
كغٍت نؼحرة ٌؿىنها ججاع الؿىصان وَؿمىن بىهجغاجت ،و ٌؿىً معهم حماعت مً البًُان''
ًظَبىن مظَب الابايُت مً الخىاعج''.20
ج :العامل الجغزافي:
للض لعب اإلاىكع الجؼغافي للمضن ؤلابايُت وألاؾىاق واإلاؿالً اإلاغجبُت بها صوعا هبحرا
باليؿبت للخغهت الخجاعٍت مً خُث وكاَها وؿخىعَا ،وباليؿبت لؿغعت وبِء اللىاؿل اإلاؿحرة
لها ،وختى بؼالء وعزو أؾعاعَا ،هما ؾاَم مىازها الؿائض في جدضًض هىعُت الؼُاء الىباحي
مً خُث الىثرة والجىصة ،وبالخالي اهخعاف الخغؾ والهىاعاث اإلاغجبُت بها ،باإلياؿت ئلى جىىع
مهاصع اإلاُاٍ واإلاعاصنَ ،ظٍ اإلايىهاث الُبُعُت في مجملها هي التي ؾاَمذ في اهخعاف اليكاٍ
الاكخهاصي باإلاىُلت وأصث ئلى زلم خغهت ججاعٍت وكُت عؼػث مً العالكاث بحن خىايغ
اإلاؼغب ألاوؾِ وبالص الؿىصان الؼغبي ،ولعل أَمها:
 بسكزة:
حعغؾ ''ببؿىغة الىسُل'' وهي أخضي هبرًاث مضن قغق اإلاؼغب ألاوؾِ ،وكاعضة بالص
الؼاب ،22جلع في الجىىب اللؿىُُني ،وحعض مً أقهغ الىاخاث الصخغاوٍت ،وجبعض عً باػاًت
أعبعت أًام ،وكض ونـها البىغي بأنها '':مضًىت هبحرة هثحرة الىسل والؼٍخىن ،وأنىاؾ الثماع ...وبها
حامع ومؿاحض هثحرة وخماماث وؿيها أحىاؽ الخمىع'' ،23ػحر أن َظٍ اإلاضًىت على خؿب العضًض
مً الغخالت والجؼغاؿُحن جًائل صوعَا واهضزغ ئبايُتها وأنبذ أَلها '' على مظَب أَل
اإلاضًىت''.24
21
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 جيهزث:
حعخبر مضًىت جيهغث مً أكضم وأعغق مضن اإلاؼغب ألاوؾِ ،وكض أَلها مىكعها الجؼغافي الظي
ًخىؾِ الخل والصخغاء ألن جدخل مياهت اكخهاصًت َامت وجخهضع اإلاضن اإلاؼغبُت الخجاعٍت مً
خُث ألاَمُت ،باعخباعَا ؾىكا هاؿلا ومغهؼا ججاعٍا َاما ،وبـًل الخهائو الُبُعُت التي
ًخىؿغ عليها مىكعها أنبدذ جيهغث طاث ئهخاج ػعاعي وؿالحي وؿحرًً ،25ومىُلت حظب
واؾخلُاب للبضو الظًً أنبدىا ًغجاصون أؾىاكها ،وٍبضو أن هثرة ألاؾىاق بهظٍ ألازحرة وجغجُبها
ًىم عً الخىىع في ؤلاهخاج ،26مما حعلها ملهضا للخجاع والهىاع مً مسخلف ألاكُاع ،27ؿىثرث
ألامىاٌ بأًضي الىاؽ واػصَغث الخجاعة الضازلُت واهُللذ اللىاؿل زاعج جيهغث ئلى مسخلف
الىىاحي ونىال ئال بالص الؿىصان ،وَظا ما هلمؿه مً زالٌ ماحاء به الغخالت والجؼغاؿُحن
اإلاؼاعبت 28منهم واإلاكاعكت .29ئياؿت ئلى الثراء الاكخهاصي الظي اقتهغث به مضًىت جيهغث وان
لالؾخلغاع الؿُاس ي وطًىع ألامً زالٌ العهض الغؾخمي ،وؾُاصة أحىاء الدؿامذ الضًني صوع هبحر
في اهخعاف الخجاعة ،مما حعل مً مضًىت جيهغث مؿخلغا للعضًض مً الجالُاث اإلاكغكُت
واإلاؼغبُت ،والتي اجسظتها مغهؼا ليكاَها ومعبرا وزُا هدى بالص الؿىاصان الؼغبي ،وَظا مىنها
لخإصي أصواعا هبري وعٍاصًت في ججاعة العبىع مابحن الكماٌ والجىىب ،والكغق والؼغب.
وكض اعجبُذ جيهغث باإلامالً الؿىصاهُت اعجباَا ججاعٍا وطلً عبر َغٍلحن عئِؿُحن وَما
والخالي:
30
الُغٍم ألاوٌ ػغبي :مً جيهغث هدى أوػوا زم سجلماؾت ومنها ئلى أوصػؿذ ونىال ئلى ػاها .
أما الُغٍم الثاوي :ؿكغقي عبر واعحالن ومنها ئلى جاصمىت زم وىوى ،31وواهذ َظٍ الُغٍم
مدـىؿت باإلاساَغ والهعىباث هظغا لىكىعها في مىُلت خاعة حاؿت ،لظلً وان الؿـغ ئليها ًخم
زالٌ ؿهل الكخاء ،32وبدىػجىا ؿٌُ مً اللغائً الضالت على معاهاة اإلاؿاؿغًٍ ئلى بالص
الؿىصان مً قضة الخغ ،خُث طهغ الخمىي 33كهت ألاعغابي بلىله '':صزلها أعغابي مً أَل
الُمً ًلاٌ له أبى َالٌ جاَغث زم زغج ئلى أعى الؿىصان ؿأحى علُه ًىم له وهج وخغ قضًض
وؾمىم في جلً الغماٌ ،ؿىظغ ئلى الكمـ مطخُت عاهضة على الغؤوؽ وكض نهغث الىاؽ ؿلاٌ
مكحرا ئلى الكمـ '':أما وهللا لئن ػغػث في َظا اإلايان لُاإلاا عأًخً طلُلت بخيهغث''.
 وارجالن:
حعض مضًىت واعحالن مً أَم مضن اإلاؼغب ألاوؾِ الصجغاوٍت زالٌ العهغ الىؾُِ ،وكض
عغؿذ مىظ مىخهف 8/ٌ2م بيىنها أخض ججمعاث ؤلابايُت لخىظم بعضَا للضولت الغؾخمُت
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وجلعب صوعا أؾاؾُا للخجاعة ؤلابايُت هدى حىىب الصخغاء ،والتي واهذ عائجت ومىدكغة وَظا
ما أهضٍ ابً الهؼحر اإلااليي بلىله '':واؾخعملذ الؿبل ئلى بلض الؿىصان ...بالخجاعة ويغوب
ألامخعت  ...والىاؽ والخجاع مً ول ألاكُاع جاحغون.34''...
ومع نهاًت اللغن9/ٌ3م أنبدذ اإلاضًىت اإلاغهؼ ألاوٌ لخىَحن ؤلابايُت باإلاؼغب ألاوؾِ وَظا
همدهلت للخدىالث الؿُاؾُت واإلاظَبُت التي عغؿتها ألاحؼاء الكغكُت الكمالُت مً أعى
اإلاؼغب ألاوؾِ ،ؿـي ؾىىاث كلُلت جدىلذ الضعىة الكُعُت ؤلاؾماعُلُت 35ئلى خغهت ؾُاؾُت
َضؿها ئزًاع بالص هخامت 36وئؾلاٍ الضوٍالث اإلاجاوعة لها وئعالن زالؿت الـىاَم ،ؿبعض
اهخهاع الضاعُت الكُعي على حُىف ألاػالبت في معغهت ألاعبـ وَغوب آزغ خيامهم ،جىحهذ
حُىف ؤلاؾماعُلُت لخسلُو اإلاهضي عبُض هللا اإلاعخلل في سجلماؾت ،37وفي الُغٍم اكخدمىا
جيهغث الغؾخمُت والتي اؾدؿلمذ صون ملاومت وؿغ آزغ أئمتها هدى واعحالن ،مع ؤلاقاعة ئال أن
حِل الضاعُت زغبها واخغكها ،لُيخلل الثلل الضًمؼغافي والؿُاس ي إلبايُت اإلاؼغب ألاوؾِ
هدى كاعضة مضًىت واعحالن 38لألؾباب الخالُت:
 -1ؾالمتها وعضم جسغٍبها مً َغؾ حِل الضاعُت أبا عبض هللا الكُعي.
 -2لجىء مً جبلى مً ألاؾغة الغؾخمُت ئليها خاملحن معهم أمىالهم وطزائغَم.
 -3لجىء الىثحر مً حماعاث وأؿغاص مضًىت جاَغث ئليها ،ؾىاء علب ؾلىَها ؾىت 909/ٌ296م
أو هدُجت الخمالث العؿىغٍت الكُعُت عليها.
 -3اؾخلغاع ألاوياع باإلاضًىت في الـتراث الالخلت وؾالمتها وؿبُا مً الهغاعاث الؿُاؾُت وختى
اإلاظَبُت ؾىاء جلً التي واهذ بالـترة الـاَمُت أو الؼٍغٍت الخماصًت وختى اإلاىخضًت.
وألَمُت مغهؼ واعحالن في الخجاعة العابغة للصخغاء ًهف لىا ؤلاصعَس ي اإلاضًىت وٍلىٌ أن
كبائلها ''مُاؾحر وججاع أػىُاء ًخجىلىن في بالص الؿىصان ئلى بالص ػاهت وبالص وهلاعة ؿُسغحىن
منها الخبر وًٍغبىهه في بالصَم باؾم بلضَم وَم وَبُت ابايُت'' .39وكض ظل ابايُت واعحالن
ًماعؾىن وكاَهم الخجاعي مع الؿىصان صون اهلُاع ،40وظلذ خايغة واعحالن ؾىكا
صخغاوٍا هاؿلا ئلى ػاًت اللغن َ9ـ15 /م في عهض ابً زلضون الظي ًلىٌ عنها '':وَظا البلض لهظا
العهض باب لىلىج الؿـغ ...ئلى اإلاـاػة الصخغاوٍت اإلاـًُت ئلى بالص الؿىصانٌ ،ؿلىها الخجاع
الضازلىن ئليها بالبًائع ،41وجىانل َظا الضوع ؿُما بعض ،خُث ًظهغ الخؿً الىػان كائال... '':
ووان بها عضص هبحر مً الخجاع ألاحاهب الؼغباء عً البلضً ،دملىن مىخجاث بالص البربغ
وَؿدبضلىنها بما ًأحي به الخجاع مً بالص الؿىصان''.42
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 بالد أريغ (جقزث حاليا):
جلع باللغب مً مضًىت واعحالن ،آَلت باالبايُت ،واقتهغث َظٍ اإلاضًىت بأؾىاكها ومنها
ؾىق الجمعت ،وٍبضو أن وىنها مدُت عئِؿُت للمؿلً الغابِ مابحن :جيهغث -واعحالن ،حعلها
مغهؼا مً مغاهؼ الخجاعة مع بالص الؿىصان ومغخلت مً مغاخلها ألاؾاؾُت.43
 بالد مشاب:
اقخملذ على ؾخت كهىع وعلى العضًض مً اللغي ،ووان ؾيانها أػىُاء ،وواهذ مغهؼا
ججاعٍا هبحرا ،ؿيها ًدباصٌ ججاع الجؼائغ وبجاًت ؾلعهم بؿلع ججاع بالص الؿىصان.44
ثاهيا :ججارة إلاباضيت مع بالد السودان الغزبي :معالم ومعطياث:
أ :الوارداث السوداهيت بالحواضز إلاباضيت:
الزقيق:
45
للض ظلذ ججاعة الغكُم عائجت ببالص اإلاؼغب ألاوؾِ َىاٌ العهغ الىؾُِ ،ولم جلف
الصخغاء الىبري أبضا هداحؼ ًمىع وَعؼٌ ئؿغٍلُا الؼغبُت عً بلُت العالم ،46بدُث هجح ججاع
اإلاؼغب ألاوؾِ وججاع العالم ؤلاؾالمي في جبضًض الهعاب خُث ازتركىا عؿلت ؾـً الصخغاء
(الجماٌ) 47ول الضعوب واإلاهاعب ،خاملحن معهم بًائع أؾهمذ في جيكُِ خغهت الخجاعة
العاإلاُت وفي ملضمتها الغكُم ألابٌَُ ،ظا ألازحر وان ًىلؿم ئلى أنىاؾ وأهىاع مهضعَا أوعبا
الؼغبُت والكغكُت ،ػحر أن أَم أهىاعه َم ؿئت الهلالبت اإلاسهُت والتي يغب بها اإلاثل في
الجماٌ وقضة البُاى ،وفي َظا ًلىٌ أخمض بابا الخمبىتي في عؾالخه معغاج الهعىص ئلى هُل
خىم مجلىب الؿىصان:
48
ختى عضث حلىصَم بًايا
والهللبي أهدؿب البُايا
والظي واهذ أهبر أؾىاكه مضًىت اعحالن ،وكض خـظذ لىا اإلاهاصع الخاعٍسُت والجؼغاؿُت
قهاصاث عً صوع ئبايُت َظٍ اإلاضًىت في جغوٍجه ،ؿابً ؾعُض اإلاؼغبي أقاع ؿيها بأن مضًىت
واعحالن'' بالص هسل وعبيد ،ومنها جدخل العبيد ئلى اإلاؼغب ألاوؾِ وأؿغٍلُت ،والؿـغ منها في
الصخغاء ئلى بالص الؿىصان هثحر'' ،49وفي هــ الؿُاق طهغ الجؼغافي الؼَغي أنها ً '':ضزل ...
وٍسغج منها حلب الصخغاء مً العبيد والخدم'' .50أما الغكُم ألاؾىص ؿاإلقاعاث خىٌ أعضاصَم
اإلااعة عبر اإلاؼغب ألاوؾِ زالٌ العهغ الىؾُِ ؿهي شخُدت ئن لم هلل مىعضمت ،ػحر أن
اإلاهاصع الؾُما الجؼغاؿُت منها أقاعث ئلى صوع ومياهت اإلاضن ؤلابايُت اإلاؼغب أوؾُُت في
ججاعجه ،وعلى عأؾها خايغة واعحالن ،والتي بغػث هؿىق لخجاعة الغكُم ومغهؼا لخهضًغٍ ؾىاء
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ألابٌُ اللاصم مً أوعبا واإلاىحه هدى الجىىب ،أو ألاؾىص الجىىبي واإلاىحه هدى بالص اإلاكغق
وػغب أوعبا ،وفي َظا الهضص ًظهغ ابً ؾعُض اإلاؼغبي أن واعحالن '':بالص هسل وعبُض ومنها
جضزل العبُض ئلى اإلاؼغب ألاوؾِ وئؿغٍلُا والؿـغ منها في الصخغاء ئلى بالص الؿىصان هثحر،51''...
وٍإهض الباعووي َظا الكأن كائال '':ووان أهثر اإلاؿاؿغًٍ لخجاعة الؿىصان في طلً العهض مً أَل
مضًىت واعحالن وَىاعة'' .52وججاعة الغكُم هي التي حعلذ مً َظٍ اإلاضًىت مغهؼا خًاعٍا وكُبا
اكخهاصًا واعضا اؾخُاع الغبِ بحن مسخلف الخىايغ وألاكُاع وفي َظا ًظهغ ئؾماعُل العغبي:
'' والثروة التي اقتهغث بها وعحلت عبر العهىع ،مهضعَا زهىنا الخغهت الخجاعٍت ،وججاعة
العبىع التي أَلها لها مىكعها اإلامخاػ بحن الكغق والؼغب ،وبحن الكماٌ والجىىب ،عىض ملخلى
عضص مً الُغق التي جىُلم منها وجمغ بها ،بحن سجلماؾت وجمبىخى وػاهت وجىاث وػغصاًت
وجلمؿان والجغٍض وواصي ؾىؾ وػضامـ وواخت ؾُىٍ''.53
الذهب:
وان الظَب مً بحن أَم الؿلع التي جهضعَا بالص الؿىصان الؼغبي ،والتي ًيابض ئبايُت
اإلاؼغب ألاوؾِ اإلاهاعب مً أحل الخهىٌ عليها ،زانت وأن اإلاؿلً ئلُه نعب وقاق،54
وهظغا ألَمُخه وهثرة اإلاخاحغة به ؿلض أوعصث اإلاهاصع الؾُما الجؼغاؿُت منها أوناؿا عىه ونلذ
لضعحت اإلابالؼت ،منها ما أوعصٍ اللؼوٍني خحن كاٌ '':والظَب ًىبذ في عمل َظٍ البالص-الؿىصان
الؼغبي -هما ًىبذ الجؼع بأعيىا ،وأَلها ًسغحىن عىض بؼوغ الكمـ وٍلُـىن الظَب''.55
وَى مخىؿغ ببالص الؿىصان بىثرة ،56وٍخىاحض بىثرة بأعى مملىت ػاهت ،وفي َظا الكأن ًظهغ
اإلاؿعىصي أن بها '':معاصن الظَب'' ،أما البىغي ؿُلىٌ '':خىاليها مً معاصن الخبر هثحر'' ،57وطهغ
أًًا أن ملً ػاهت'' أؿًل الظَب ببالصٍ'' ،58وكض واهذ مضًىت وىػت والخابعت لؿلُان مضًىت
ػاهت'' أهثر بالص الؿىصان طَبا'' ،59وونف ابً بُىَت في عخلخه أن مضًىت '':حؼاػة على خلاعتها
ًخعامل ؿيها باللىاَغ اإلالىُغة مً الخبر'' .60وَظا صلُل على هثرجه.
هما طهغ ناخب مإلف الاؾدبهاع في عجائب ألامهاع أن'' ببالص الـغوًٍ ًبضٌ اإلالح
بالظَب لعضمه عىضَم ،وفي َظٍ البالص معاصن الظَب ،جغابه أخمغ ٌؿخسغج هما ٌؿخسغج
الخضًض والغنام والىاؽ والـًت'' ،61وفي مىيع آزغ طهغ أن ججاعة مضًىت أوصػكذ'' هي
بالخبر ولِـ عىضَم ؿًت'' ،62وطَبها َى'' أحىص طَب ألاعى وأصخه'' ،63و اقتهغث وهلاعة
بأنها'' بالص الخبر اإلاكهىعة بالُُب والىثرة'' .64أما بمضًىت ػُاعوا والتي جبعض عً ػاهت ً 20ىما
ؿلض وان ملىها ًهُـى اللُع الىبحرة لىـؿه مً الظَب وٍضع ًسغج مً بالصٍ ماوان عكُلا،65
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ووان إلاضًىت ًغؾنى معضن للظَب عظُم معغوؾ في بالص الؿىصان'' ،66وهــ ألامغ مع مضًىت
وىػت والتي بدىاليها '':معاصن الخبر ،وهي أهثر بالص الؿىصان طَبا'' ،67ووان الخهىٌ علُه مً
أولىٍاث ججاع اإلاؼغب ألاوؾِ بل ئن ججاع وعكلت على خؿب ؤلاصعَس ي َم أهثر الخجاع قغاء له
بدُث ًسغحىٍ ئلى صوع الؿىً وًٍغبىهه صهاهحر ،وٍخهغؿىن به في الخجاعاث والبًائع.68
ألاحجار الكزيمت واملعادن:
خـلذ الصخغاء الىبري وبالص الؿىصان الؼغبي بالعضًض والىثحر مً اإلاعاصن الىاصعة
وألاحجاع الىغٍمت ،والتي واهذ مدل بدث مً َغؾ الخجاع اإلاؼاعبت والتي هللها ججاع ؤلابايُت
مً الجىىب هدى الكماٌ ،وهي هثحرة ومخعضصة مً بُنها معضن ''حجارة العقيق'' ،وكض طهغ
ناخب مإلف الاؾدبهاع بأنها '':أهــ ش يء ببالص الؿىصان''.69هما جىاحض بهظا اإلاجاٌ
معضن''الشب ألابيض الطيب'' والظي وان ٌصخً ئلى ؾائغ أكالُم ألاعى ،70وكض أقاع ابً
ؾعُض اإلاؼغبي ئلى وؿغجه بمضًىت كهغ عِس ى اللغٍبت مً وىاع ومنها ًدمل ئلى البالص.71
العاج:
ٌعخبر العاج مً بحن اإلاىاص الىاطعة التي وان مهضعَا حىىب الصخغاء وأصػاٌ ئؿغٍلُا،
ووان ًهضع هدى بالص اإلاؼغب وػغب أوعبا ،وبالص اإلاكغق ؤلاؾالمي ،واؾخعمل في الؼٍىت وأصواث
الكغب والُبش ،هما أؾخعمل العاج الؾُما طلً اإلاىلىٌ ئلى الهحن في ههب الخىاحغ...وفي
كىائم ؾُىؿها ''،وألاػلب في ئؾخعماٌ الهىض للعاج اجساطَا مىه الكُغهج والجرص.72''...
هما جىاحض ببالص الخبكت وحىىبي بالص الؿىصان الـُلت بىثرة وهي وخكُت وػحر مؿخأوؿه،
والؼهىج ال حؿخعمل منها ش يء في الخغب وال لؼحرَا بل ًلخلىنها ألزظ أهُابها ،وٍجهؼ ألاهثر منها ئلى
عمان وبالص اإلاكغق زم ئلى أعى الهحن والهىض.73
الجلود:
اهدكغث الجلىص بهـت هبحرة في بالص الؿىصان الؼغبي بؿبب وؿغة وجىىع الثروة الخُىاهُت،
وواهذ حلىصَا مدل َلب مً َغؾ الخجاع الؾُما الىمىع الخمغ وهي لباؾهم ،ومنها ًىللها ججاع
ؤلابايُت وججاع اإلاكغق ئلى ؾائغ بالص ؤلاؾالم.74
ب :الصادراث إلاباضيت هحو بالد السودان:
امللح:
جمثل ماصة اإلالح مً بحن أَم الؿلع اإلاخاحغ بها في بالص اإلاؼغب ؤلاؾالمي ،وكُمتها وأَمُتها
لضي ؾيان الؿىصان الؼغبي وممالىه حعاصٌ ماصة الظَب ،وفي َظا ًلىٌ ابً بُىَت '':وباإلالح
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ًخهاعؾ الؿىصان هما ًخهاعؾ بالظَب والـًت ًلُعىهه كُعا وٍدباٌعىن به'' ،75وَظا
بؿبب اؿخلاع بالص الؿىاصن الؼغبي للىمُاث الالػمت مً َظٍ اإلااصة التي حؼُي خاحُاث
الؿيان ،واؾخعماالجه هثحرة في الُهي ،والخملُذ ،واؾخعمل ختى في العالج ،76هما أهه وظف
هعملت ًدباٌع بها وبه جدضص كُمت الؿلعت ،77ووان بمملىت ػاهت ًًع ملىها على'' خمل اإلالح
صًىاع طَب في ئصزاله البلض وصًىاعان في ئزغاحه'' ،78والخجاع اإلاؿلمىن الؾُما مً ؤلابايُت َم
واهىا ًدملىن َظٍ الؿلعت ئلى أعماق وأكاص ي بالص الؿىصان ،وٍظهغ البىغي أن مضًىت وىػت
''ًخجهؼ ئليها باإلالح والىصع والىداؽ والـغبُىن .79''...وٍبضو أن مضًىت أوصػكذ واهذ هي مغهؼ
لخجمُع وجهغٍف اإلالح في بال الؿىصان الؼغبي وعً َظا ًظهغ ابً خىكل '':وخاحتهم ئلى ملىن
أوصػكذ ماؾت مً أحل اإلالح الخاعج ئليهم مً هاخُت ؤلاؾالم ،ؿاهه الكىام لهم ئال به'' ،80أما
عً ؾعغٍ'' ؿغبما ب لؽ الخمل اإلالح في صوازل بلض الؿىصان وأكانُه مابحن مائخحن ئلى زالزمائت
صًىاع'' .81وكض طهغ ابً بُىَت في عخلخه ئلى بالص الؿىصان الؼغبي أن'' اإلاؿاؿغ بهظٍ البالص ال
ًدمل ػاصا وال ئصاما وال صًىاعا وال صعَما ،ئهما ًدمل كُع اإلالح.82''...
التمز:
اهدكغث بصخغاء اإلاؼغب ألاوؾِ زالٌ العهغ الىؾُِ العضًض مً الىاخاث والتي واهذ
عامغة ومخىىعت بأنىاؾ الخمىع ،وكض لعب الابايُت صوعا هبحرا في حؿىٍلها ،بدُث أنها واهذ
على عأؽ كائمت معامالتهم الاكخهاصًت مع بالص الؿىصان الؼغبي ،بؿبب كُمتها الخجاعٍت،
وؾهىلت خملها وهللها ،هما أنهم لم ًيىهىا ًسكىن ؿؿاصَا ،وٍظهغ ؤلاصعَس ي أن ول الـىاهه
الغَبت بالؿىصان الؼغبي والخمىع اإلاىخجت في سجلماؾت ،أو مً بالص الؼاب'' بجلبه ئليهم أَل
وعكالن الصخغاء''.
ألاوراق واملخطوطاث:
اهخلل ئلى بالص الؿىصان الؼغبي زالٌ العهغ الىؾُِ همُاث ضخمت مً الىخب وألاوعاق
واإلاسُىَاث في قتى مسخلف العلىم والـىىن ،وكض جاحغ بها الخجاع لعلمهم مضي جلضًغ عامت
الؿىصان وزانتهم مً اإلاؿلمحن لهظٍ الىخب ،وظلذ ججاعاتها عائجت ئلى ػاًت مُلع العهغ
الخضًث ،وكض أوعص الخؿً الىػان أن مضًىت جيبىخى '':جباع بها مسُىَاث هثحرة جأحي مً بالص
البربغ ،وجضع أعباخا جـىق أعباح ؾائغ البًائع''.83
املنسوجاث:
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للض هلل ججاع ؤلابايُت اإلايؿىحاث الهىؿُت ،والىخاهُت ،والخغٍغٍت ،والثُاب بمسخلف
أقيالها ئلى بالص الؿىصان ،وٍؼوصها الىؾُاوي باقاعة جـُض أن عحال مً واعحالن وَى أبا نالح
الُجغاوي 84حهؼ حمال لحرهبه كانضا ''جاصمىت'' ؿلاٌ له عحل آزغ '':أخمل لي على حملً خمل
زُاب ؿأحابه ئلى طلً''َ.85ظا باإلياؿت ئلى واللىاعٍغ الؼحاحُت ،وألاواوي الخؼؿُت اإلالىهت
والبراكت ،وألانىاؾ والخدف اإلاعضهُت ،وألاؿاوٍه والعُىع'' .86مما ؾبم ًخطح لىا أن الجماعت
ؤلابايُت اؾخُاعذ أن حؿاَم في ئوعاف اليكاٍ الخجاعي وصؿع وجحرة اكخهاص بالص اإلاؼغب مً
زالٌ حؿىٍم مىخجاتهم واؾخجالب الؿلع الهامت ئلى بلضَم ،مما ؾاَم في جـعُل الخلاعب
الخجاعي بحن خىايغ اإلاؼغب ؤلاؾالمي وبالص الؿىصان.
لعبذ خىايغ اإلاؼغب ألاوؾِ ؤلابايُت بدىم مىكعها الجؼغافي وزغواتها الُبُعُت التي
ٌؼلب عليها َابع الىؿغة والخىىع صوعا ؿعاال في مجاٌ الخجاعة الصخغاوٍت وفي ملضمتها مضًىتي
واعحالن ،وجيهغث.
ؾاَمذ مضًىت جيهغث باعخباعَا خللت ونل بحن الكماٌ والجىىب وهلُت عبىع حض َامت
في جلىٍت العالكاث الخجاعٍت بحن بالص اإلاؼغب ؤلاؾالمي وبالص الؿىصان ،ؿًال عً صوع ججاعَا
الظًً ؾاَمىا في ججهحز كىاؿلهم بالؿلع والبًائع ئلى بالص الؿىصان .للض خغم ججاع ؤلابايُت
على جدلُم الخيامل الخجاعي في أؾىاق بالص اإلاؼغب وطلً مً زالٌ خغنهم على اؾخجالب
الؿلع التي وان ؾيان بالص اإلاؼغب في خاحت ئليها مما زلم هىعا مً الغؿاَُت.
مً أَم الؿلع ؤلابايُت الهاصعة ئلى بالص الؿىصان عبر جيهغث وواعحالن هظهغ اإلالح ،
والخمىع ،واإلايؿىحاث ،وألاوعاق ،وألاواوي الؼحاحُت وػحرَا ،أما الىاعصاث مً بالص الؿىصان ئلى
بالص اإلاؼغب ومىه ئلى أوعوبا ؿياهذ جخمثل أؾاؾا في الظَب ،والعبُض بىىعُه ألابٌُ وألاؾىص،
والعاج ،والجلىص ،وألاحجاع الىغٍمت ،واإلاعاصن .هما لعب ججاع ؤلابايُت صوعا َاما في وكغ
ؤلاؾالم وحعالُمه بحن ؾيان الؿىصان وجسلُههم مً عباصة ألاوزان.
الهوامش:
 - 1عبض الغخمً بً عؾخمَ :ى ؤلامام عبض الغخمً بً عؾخم بً بهغام الـاعس ي ،وكأ باللحروان ،وأعؾل ئلى بالص
اإلاكغق ؤلاؾالمي يمً بعثت خملت العلم ؾىت 752/ٌ135م والتي جللذ معالم اإلاظَب ؤلاباض ي في البهغة إلاضة
ؾىىاث ،وان مً الغحاٌ والضعاة الـاعلحن في الضعىة ؤلابايُت بأعى اإلاؼغب ،عحن والُا وكايُا على اللحروان في
صولت أبي الخُاب بً عبض ألاعلى بً الؿمذ اإلاعاؿغي (762-757/ٌ145-140م) ،أعػمخه مُاعصة الجىىص
العباؾُحن ئلى الـغاع هدى أعاض ي اإلاؼغب ألاوؾِ والاؾخلغاع في صًاع كبُلت إلااًت ،بنى جاَغث وجىلى خىم أوٌ صولت
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مؿخللت باإلاؼغب ألاوؾِ ؾىت 777/ٌ160م بمباعهت مً ؤلابايُت واهذ وؿاجه ؾىت 788/ٌ171مً .ىظغ :أخمض
بً ؾعُض بً عبض الىاخض الكماخي(ثَ928ـ1021/م) ،الؿحر ،صاع ألابدار للترحمت واليكغ والخىػَع ،الجؼائغ،
 ،2011م  -م.150 - 149 :
 -2زالٌ َظٍ الـترة إلاا جيازغث حمىع الابايُت مً اإلاؼغبحن ألاصوى وألاوؾِ وجمغهؼوا في هلُت واخضة ،والخـىا
خىٌ عبض الغخمً بً عؾخم عأوا يغوعة بىاء مضًىت ًجخمعىن ؿيها وٍأوون ئليها وٍخدهىىن بها ،وٍبضو أن ؾىت
َ156 -155ـ772 -771/م الاهُالكت الـعلُت لبىاء َظٍ اإلاضًىت ،التي أنبدذ عانمت الضولت الغؾخمُت ؿُما بعض.
ًىظغ :ئبغاَُم بىحر بداػ ،الضولت الغؾخمُت َ296 -160ـ909 -777 /م صعاؾت في ألاوياع الاكخهاصًت والخُاة
الـىغٍتَ1414 ،2ٍ ،ـ1993 /م ،حمعُت الثراث ،اللغاعة ،م.85 :
 - 3ابً الهؼحر اإلااليي (ث الىهف الثاوي مً اللغن َ3ـ7 /م) ،أزباع ألائمت الغؾخمُحن ،جذ  -حع :مدمض هانغ-
ئبغاَُم بداػ ،صن ،الجؼائغ ،1985 ،م.28 :
 - 4هـؿه ،م.33 :
 - 5هـؿه ،م.31 :
 -6ابً عغؿت مدمض مً اإلالضمحن في بالٍ الغؾخمُحن زالٌ عهض ؤلامامحن أؿلح وأبي بىغ ،نهغ ئلى ؤلامام أبي بىغ
ونهغٍ ؤلامام ،لظلً بلؽ مً الىـىط عىضٍ مبلؼا عظُماً.ىظغ َامل نـدت  61مً هخاب أزباع ألائمت
الغؾخمُحن.
 -7عبض الىغٍم حىصث ،ألاوياع الاكخهاصًت والاحخماعُت في اإلاؼغب ألاوؾِ زالٌ اللغهحن الثالث والغابع
الهجغٍحن( 10 -9م) ،صًىان اإلاُبىعاث الجامعُت ،الجؼائغ ،صث ن ،م.127 :
 -8ئبغاَُم بىحر بداػ ،اإلاغحع الؿابم ،م.111 :
 - 9عبُض هللا البىغي (ثَ487ـ1094/م) ،اإلاؿالً واإلامالً -الجؼء الخام ببالص اإلاؼغب ،-جذ :ػٍيب الهياعي -جم:
أخمض عؼاوي ،مُبعت الغباٍ هذ ،الغباٍ ،اإلاؼغب ،2012 ،م -مً .304 -76 :اكىث الخمىي (ث َ626ـ/
1228م) ،معجم البلضان ،مج ،04صاع ناصع ،بحروث ،لبىان ،صث ،1977 ،م .432 :ئبغاَُم علي َغزان،
ئمبراَىعٍت ػاهت ؤلاؾالمُت ،الهُئت اإلاهغٍت العامت للخألُف واليكغ ،الجمهىعٍت العغبُت اإلاخدضة ،1970 ،م -
م.44 -43 :
 - 10الخؿً الىػان(ث اللغنَ10ـ16/م) ،ونف ئؿغٍلُا ،جغ :مدمض خجي -مدمض ألازًغ ،ج ،2ٍ ،2صاع
الؼغب ؤلاؾالمي ،بحروث ،لبىان ،1983 ،م.164 :
ٌ
ن
 - 11مؿعىص زالضي ،وؾائل اهدكاع ؤلاؾالم في الؿىصان ألاوؾِ مً اللغ ألاو ئلى الخامـ الهجغٍحن/الؿابع
الخاصي عكغ اإلاُالصًحن ،عؾالت ماحؿخحر ،ولُت آلاصاب والعلىم ؤلاؾالمُت ،حامعت ألامحر عبض اللاصع للعلىم
ؤلاؾالمُت ،كؿىُُىت ،الجؼائغ ،2000 ،1999 ،م.145 :
 -12للض اهـغص الضعحُني بخـانُل مهمت عً َظا الـلُه الظي اصزل ؤلاؾالم ئلى جلً البالص وطهغ أهه الكُش
العالمت ''علي بً ًسلف'' والظي طَب ئلى بالص الؿىصان عامَ575ـ1179/مً .ىظغ :الضعحُنيَ ،بلاث اإلاكاًش،
جذ :ئبغاَُم َالي ،ج ،2مُبعت البعث ،كؿىُُىت ،الجؼائغ ،صث ،م  -م.518 -517 :
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 - 13عبُض هللا البىغي ،اإلاهضع الؿابم ،م.303 :
 -14لخـانُل أهثر عً اإلاغابُحن وحهىصَم في وكغ ؤلاؾالم في بالص الؿىصان الؼغبيً .ىظغ :أخمض الكىغي،
مملىت ػاهت وعالكتها بالخغهت اإلاغابُُت (َل خلا كام اإلاغابُىن بؼؼو ػاهت؟) ،ميكىعاث معهض الضعاؾاث
ؤلاؿغٍلُت ،الغباٍ ،اإلاؼغب.1997 ،
 -15عبُض هللا البىغي ،اإلاهضع الؿابم ،م.281 :
 -16ئبغاَُم بىحر بداػ ،اإلاغحع الؿابم ،م.213 :
 -17عبض الغخمً الؿعضي ،جاعٍش الؿىصان ،جذ -جغَ :ىصاؽ  -بىىة ،باعَـ ،ؿغوؿا ،1898 ،م.21 :
 - 18هـؿه ،م.21 :
 -19أخمض طواع ،خايغة واعحالن وعالكتها الخجاعٍت بالؿىصان الؼغبي مً ؾىتَ1000ـ َ1301-ـ-1591 /
1883م ،مظهغة ماحؿخحر في الخاعٍش ؤلاؿغٍلي الخضًث واإلاعانغ ،الجامعت ؤلاؿغٍلُت العلُض أخمض صعاًت ،أصعاع،
 ،2010 -2009م.68 :
 - 20ابً بُىَت(ثَ779ـ1377/م) ،عخلت ابً بُىَت -جدـت الىظاع في ػغائب ألامهاع وعجائب ألاؾـاع ،-جذ:
مدمض عبض اإلاىعم العغٍان -مغ :مهُـى اللهام ،ج ،1ٍ ،2صاع ئخُاء العلىم ،بحروث ،لبىان ،1987 ،م:
.693
ً - 21اكىث الخمىي ،مج ،1اإلاهضع الؿابم ،م.422 :
 - 22ابً ؾعُض اإلاؼغبي(ث َ685ـ1286 /م) ،الجؼغاؿُا ،جذ :ئؾماعُل العغبي ،ميكىعاث اإلاىخب الخجاعي،
بحروث ،لبىان ،1970 ،م.126 :
 - 23عبُض هللا البىغي ،اإلاهضع الؿابم ،م .138 :ابً ؾعُض اإلاؼغبي ،اإلاهضع الؿابم ،م.126 :
ً - 24اكىث الخمىي ،اإلاهضع الؿابم،مج ،4م .422 :عبُض هللا البىغي ،اإلاهضع الؿابم ،م.138 :
 -25الُعلىبي(ث َ284ـ897 /م) ،البلضان ،مُبعت بغٍل ،لُضن ،1860 ،م .139 :ؤلانُسغي(ث َ350ـ960/م)،
مؿالً اإلامالً ،مُبعت بغٍل ،لُضن ،1827 ،م .39 :ابً خىكل(ثَ362ـ972/م) ،نىعة ألاعى ،قغهت هىابؽ
الـىغ ،1ٍ ،اللاَغة ،مهغ ،2009 ،م .8 :اإلالضس ي(ثَ380ـ990/م) ،أخؿً الخلاؾُم في معغؿت
ألاكالُم،2ٍ،صاع ناصع ،بحروث ،لبىان ،1903 ،م.328 :
 -26حلجاٌ ؿاَمت ،مىكع جيهغث ألازغي(َ296-160ـ909-777/م) ،مظهغة ماحؿخحر في علم آزاع اإلاؼغب ؤلاؾالمي،
حامعت أبى بىغ بللاًض ،جلمؿان ،2014 -2013 ،م.41 :
 -27ابً الهؼحر اإلااليي ،اإلاهضع الؿابم ،م.32 :
 -28عبُض هللا البىغي ،اإلاهضع الؿابم ،م -م .162-160 :ؤلاصعَس ي أبي عبض هللا الكغٍف(ثَ560ـ1164/م)،
اللاعة ؤلاؿغٍلُت وحؼٍغة ألاهضلـ -ملخبـ مً هخاب هؼَت اإلاكخاق  ،-جذ :ئؾماعُل العغبي ،صًىان اإلاُبىعاث
الجامعُت ،الجؼائغ ،1983 ،م م.158-156 :
 -29اإلالضس ي ،اإلاهضع الؿابم ،م .328 :ابً خىكل ،اإلاهضع الؿابم ،م .8 :عماص الضًً ئؾماعُل أبى الـضا
(ثَ7ـ13/م) ،جلىٍم البلضان ،صاع ناصع ،بحروث ،لبىان ،صث ،م.139 :
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 -30الُعلىبي ،البلضان ،جذ :ممض أمحن يىاوي ،صاع الىخب العلمُت ،بحروث ،لبىان ،صث ،م .198 :ئبغاَُم بىحر
بداػ ،اإلاغحع الؿابم ،م.211 :
 -31هـؿه ،م.214 :
 -.32ؿُُمت مُهغي ،اإلاغحع الؿابم ،م.175 :
 -33الخمىي ،اإلاهضع الؿابم ،ج ،2م -م.8 -7 :
 - 34ابً الهؼحر اإلااليي ،اإلاهضع الؿابم ،م.32 :
 - 35لخـانُل أهثر عً الضعىة الكُعُت ؤلاؾماعُلُت في بالص هخامت واإلاؼغب ألاوؾًِ .ىظغ :مدمض بً عغبت -
ئؾماعُل ؾامعي ،البُىجاث العغبُت في اإلاؼغب ألاوؾِ وئؾهاماتها في الضعىة ؤلاؾماعُلُت كبُل 909/ٌ296م
''البِذ الخمضووي أهمىطحا'' ،ع ،18مجلت اإلاعاعؾ للبدىر والضعاؾاث الخاعٍسُت ،حامعت الكهُض خمت لخًغ،
الىاصي ،الجؼائغ ،صٌؿمبر ،2017 ،م  -م.194 -176 :
 - 36مدمض بً عغبت ،بالص هخامت في ظل الهغاع بحن الجماعت ؤلاؾماعُلُت وؤلاماعة ألاػلبُت(-893/ٌ296-280
909م) ،مج ،09ع ،02عضص زام ،مجلت الخىاع اإلاخىؾُي ،مسبر البدىر والضعاؾاث ؤلاؾدكغاكُت في خًاعة
اإلاؼغب ؤلاؾالمي ،حامعت الجُاللي لُابـ ،ؾُضي بلعباؽ ،الجؼائغ ،ؾبخمبر ،2018 ،م  -م.256 -225 :
 -37مضًىت على َغؾ مـاػة الؿىصان ،بحن الغماٌ التي ًخىاحض ؿيها معضن الظَب ،وَظٍ اليىعة مىعؼلت عً
حمُع الىىاحي ،طاث طَب وؿحرً .ىظغ :مإلف مجهىٌ( وان خُا ؾىت 982 /ٌ372م) ،خضوص العالم مً اإلاكغق
ئلى اإلاؼغب ،جذً :ىؾف الهاصي ،الضاع الثلاؿُت ،اللاَغةَ1420 ،ـ1999 /م ،م.134 :
 - 38في َظا اإلالام ًظهغ عبض الغخمً الجُاللي هلال عً أبي ٌعلىب ًىؾف الىعحالوي مً هخابه '' الضلُل
والبرَان'' ماًلي '':ؿـي َظٍ اليىعة أو الهلع -وعهال ، -أؾـ َإالء الالحئىن مً جيهغث مضها وكغي وكهىعا،
ومنها اإلاضًىت (الىغٍمت) ال وحىص لها الُىم ،ومضًىت ؾضعاجت عانمتهم الجضًضة طاث الخًاعة العظُمت . ...عبض
الغخمً الجُاللي ،أبى ٌعلىب ًىؾف الىعحالوي وهخابه الضلُل والبرَان ،ع ،41مجلت ألانالت ،عضص زام،
 ،1977م.164 :
 -39ؤلاصعَس ي ،اإلاهضع الؿابم ،م.197 :
 .-40ئبغاَُم بىحر بداػ ،اإلاغحع الؿابم ،م.216 :
 -41ابً زلضون( ،ث َ808ـ1405 /م) ،العبر وصًىان اإلابخضأ والخبر في أزباع العغب والعجم والبربغ ومً عانغَم
مً طوي الؿلُان ألاهبر ،ظبِ :زلُل شخاصة -مغ :ؾهُل ػواع ،ج ،07صاع الـىغ ،بحروث ،لبىان ،2000 ،م:
281. :70
 -42الخؿً الىػان ،اإلاهضع الؿابم ،م.136 :
 -43ئبغاَُم بىحر بداػ ،اإلاغحع الؿابم ،م -م.215 -214 :
 -44الخؿً الىػان ،اإلاهضع الؿابم ،م م.135 -134 :
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 - 45لخـانُل أهثر عً الغكُم في بالص اإلاؼغب ؤلاؾالمي زالٌ العهغ الىؾُِ ًىظغ :زالض خؿحن مدمىص،
عواؿض ؤلاؾتركاق في بالص اإلاؼغب زالٌ اللغون ألاعبعت ألاولى لإلؾالم ،1ٍ ،هىع خىعان للضعاؾاث واليكغ
والترار ،صمكم ،ؾىعٍا.2019 ،
 - 46جىوي َىبىجز ،الخاعٍش الاكخهاصي إلؿغٍلُا الؼغبُت ،جغ :أخمض ؿإاص بلبع -جم :مدمض عبض الؼني ؾعىصي،
اإلاجلـ ألاعلى للثلاؿت ،1998 ،م.171 :
 - 47إلاعلىماث أهثر خىٌ صوع الجماٌ في الخجاعة ؤلاؾالمُت زالٌ العهغ الىؾًُِ .ىظغ :حُمـ لُىظػي ،العالم
ؤلاؾالمي في العهىع الىؾُى ،جغ :هانغ الدجُالن  -مغ :ؾعض الباػعي ،1ٍ ،صاع ولمت ،أبى ظبي ،ؤلاماعاث العغبُت
اإلاخدضة ،2012 ،م  -م.81 - 77 :
ٌ
 - 48أخمض بابا الخمبىتي(ث َ1036ـ1624 /م) ،معغاج الهعىص  -أحىبت أخمض بابا خى ؤلاؾتركاق  ،-جذ  -جغ:
ؿاَمت الخغاؾ  -حىن َاهىًٍ ،معهض الضعاؾاث ؤلاؿغٍلُت ،الغباٍ ،اإلاملىت اإلاؼغبُت ،2000 ،م.64 :
 - 49ابً ؾعُض اإلاؼغبي ،اإلاهضع الؿابم ،م.126 :
 - 50الؼَغي(وان خُا زالٌ اللغن َ6ـ12 /م) ،هخاب الجؼغاؿُت وما طهغجه ؿيها الخىماء مً العماعة وما في ول
حؼء مً الؼغائب والعجائب جدخىي على ألاكالُم الؿبعت وما في ألاعى مً ألامُاٌ والـغاسخ وبا هل الخىؿُم
ومىه الهضاًت ئلى ؾىاء الُغٍم ،جذ :مدمض خاج ناصق ،مىخبت الثلاؿت الضًيُت ،بىع ؾعُض ،مهغ ،صث ،م:
.119
 - 51ابً ؾعُض اإلاؼغبي ،اإلاهضع الؿابم ،م.126 :
 - 52ؾلُمان باقا الباعووي ،ألاػَاع الغٍايُت في أئمت وملىن ؤلابايُت ،مغ :مدمض علي الهلُبي ،1ٍ ،صاع
الخىمت ،لىضن ،بغٍُاهُا ،2005 ،م.234 :
 - 53ئؾماعُل العغبي ،الصخغاء الىبري وقىاَئها ،اإلاإؾؿت الىَىُت للىخاب ،الجؼائغ ،1983 ،م.159 :
 -54ؤلانُسغي ،اإلاهضع الؿابم ،م.20 :
 - 55اللؼوٍني (ث َ682ـ1283 /م) ،أزاع البالص وأزباع العباص،صاع ناصع ،بحروث ،لبىان ،صث ،م.18 :
 - 56ئسخاق بً الخؿحن ،أوام اإلاغحان في طهغ اإلاضائً اإلاكهىعة في ول ميان ،جذ :ؿهمي ؾعض ،عالم الىخب،
بحروث ،لبىان ،1988 ،م.103 :
 - 57عبُض هللا البىغي ،اإلاهضع الؿابم ،م.304 :
 - 58هـؿه ،م.301 :
 - 59هـؿه ،م.304 :
 -60ابً بُىَت ،اإلاهضع الؿابم ،م.687 :
 - 61مإلف مجهىٌ(،ث اللغن َ6ـ12/م) ،الاؾدبهاع في عجائب ألامهاع -ونف مىت ،واإلاضًىت ،ومهغ ،وبالص
اإلاؼغب ،جذ :ؾعض ػػلىٌ عبض الخمُض ،أؿاق عغبُت ،بؼضاص ،العغاق ،صث ،م.219 :
 - 62مإلف مجهىٌ ،هـؿه ،م.215 :
 - 63هـؿه ،م.216 :
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 -64الكغٍف ؤلاصعَس ي ،اإلاهضع الؿابم ،م.39 :
 -65مإلف مجهىٌ ،اإلاهضع الؿابم ،م.221 :
 - 66هـؿه ،م.221 :
 -67هـؿه ،م. 222:
 - 68الكغٍف ؤلاصعَس ي ،اإلاهضع الؿابم ،م.39 :
 - 69مإلف مجهىٌ ،اإلاهضع الؿابم ،م -م.225 -224 :
 - 70هـؿه ،م.225 :
 - 71ابً ؾعُض اإلاؼغبي ،اإلاهضع الؿابم ،م.114 :
 - 72اإلاؿعىصي ،اإلاهضع الؿابم ،ج ،2م.114 :
 - 73هـؿه ،م113 :
 -74هـؿه ،م.110 :
 - 75ابً بُىَت ،اإلاهضع الؿابم ،م.687:
 - 76حىان حىػٍف ،ؤلاؾالم في ممالً وئمبراَىعٍاث ئؿغٍلُا الؿىصاء ،جغ :مسخاع الؿىٍـي ،1ٍ ،صاع الىخاب
اإلاهغي -صاع الىخاب البىاوي ،اللاَغة -مهغ ،بحروث -لبىان ،1984 ،م.52 :
 - 77اإلالضس ي ،اإلاهضع الؿابم ،م -م .242 -241 :البىغي ،اإلاهضع الؿابم ،م.281 :
 - 78عبُض هللا البىغي ،اإلاهضع الؿابم ،م.301 :
 - 79هـؿه ،م.304 :
 - 80ابً خىكل ،نىعة ألاعى ،قغهت هىابؽ الـىغ ،1ٍ ،اللاَغة ،مهغ ،2009 ،م.102 :
 - 81ابً خىكل ،اإلاهضع الؿابم ،م.102 :
 - 82ابً بُىَت ،اإلاهضع الؿابم ،م  -م.693 -692 :
 - 83الخؿً الىػان ،اإلاهضع الؿابم ،م .167 :عبض هللا ؾالم باػٍىت ،اهدكاع ؤلاؾالم في ئؿغٍلُا حىىب
الصخغاء ،ميكىعاث حامعت  7أهخىبغ ،بىؼاػي ،لُبُا ،2010 ،م  -م.144 -143 :
َ -84ى أبا نالح جبرهذ الُاحغاوي عاف زالٌ اللغن الثالث للهجغة ووان عحال ػاَضا مخعبضاً .ىظغ:
الىؾُاوي(ثَ6ـ12/م) ،الؿحر ،صعا -جذ :عمغ بً للمان خمى ؾلُمان بىعهباهت ،ص ص ن ،2009 ،م.799 :
 -85الىؾُاوي ،هـؿه ،م  -م.800 -799 :
 -86مدمض عِس ى الخغٍغي ،الضولت الغؾخمُت باإلاؼغب ؤلاؾالمي -خًاعتها وعالكتها الخاعحُت باإلاؼغب وألاهضلـ
( ،3ٍ ،)ٌ296 -160صاع الللم لليكغ والخىػَع ،اليىٍذ ،1987 ،م.234 :
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