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 العصر الوسيط فيمصادر تاريخ السودان الغربي بين التدوين والرواية الشفهية 

 *خالد علي عبد القادر. د
 

 ملخص  البحث :
 اليتيتناوؿ البحث احلايل قضية جُد مهمة من وجهة نظره، من خالؿ الدعوة إىل اخلروج من ظلطية االجًتار 

 ، الغريبأصبحت عادًة عند كثٍَت من ادلؤرخُت الذين يستخدموف الكم نفسو من ادلصادر عن تاريخ السوداف 
ل ىو دعوة للبحث عن مصادر ليس دعوة لًتؾ تلك ادلصادر االساسية، ب -وبشكل رلرد -و ىذا القوؿ 

تاريخ السوداف  ُباالوساط العلمية للباحثُت  ُبدائما ما تًتدد  واليت فاإلشكاليةجديدة، شلا ىو سائد اآلف، 
التعلل بقلة ادلصادر، وندرهتا، وىذا القوؿ ردبا يكوف صحيحا، ولكن السؤاؿ ادلهم الذى غلب طرحو  يى الغريب

 تطوير أدواهتم، وسعوا للبحث عن مصادر جديدة أو ال؟.ىو: ىل اجتهد الباحثوف من أجل 

ويهدؼ البحث إىل دعوة ادلهتمُت خلوض غمار ذبربة جديدة للبحث عن مصادر لتاريخ ادلنطقة موضوع 
ها غبار مل يزؿ علي اليتالدراسة، وزيارة تلك االماكن، واالطالع على ذلك الكم اذلائل جدًا من ادلخطوطات 

 إىل اآلف . يادلاض

، وتقدَل حملًة عن ُجل الغريبوادلكاٍل للسوداف  الزماٍليسعى ىذا البحث اىل إلقاء الضوء عن اإلطار و 
صار يعرفها حىت غَت  اليتكية يمن خالؿ عناوينها، ومؤلفيها وزماهنا، فتلك ادلصادر الكالس مصادره،

إىل أف وصلت  والذاكرةشافهة زمن وقوع االحداث اليت تضمنتها، وإظلا نُقلت عرب ادل ُبادلتخصصُت مل تكتب 
الحقة، والدليل على ذلك أف ادلؤرخ أبو عبيد اهلل بن  إىل ادلغرب وادلشرؽ، فدوهنا مؤرخوف بعد ذلك ُب عصور

بل اف بعضهم انتحل جل ما كتبو عن بالد  حرُبنقل عنو من جاء بعده، وبشكل  البكريعبد العزيز 
 أيالتاريخ الوسيط ملزموف بتلك ادلصادر، وال يكاد يذكر  ُب ؛ ذلذا نلحظ أف أغلب ادلتخصصُت اآلفالسوداف
، وابن اٍل، واذلمذن قتيبة، وابن خرداذبة، واليعقويبأف ابن عبد احلكم، واب رأوا إال و الغريبالسوداف  ُبموضوع 

حوقل، وغَتىم أساٌس ال بد منو . إف ىذا القوؿ ردبا يكوف عند بعضهم مقبواًل، كما انو زلموٌد عندما يكوف 
الذكر مل يزر أحد منهم السوداف  سابقياحلديث عن التاريخ واالخبار بشكل رلرد، ولكن كل ىؤالء ادلؤرخُت 

 ، وابن حوقل الذى وصل إىل أودغست.البكريماعدا  الغريب
                                                           

 .جامعة اجلبل الغريب -داب والعلـو مزده  كلية اآل  *
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زلاولة وقوفو على حقيقة ادلصادر السودانية، وليست العربية  ُبإف ملخص أىم قضايا ىذا البحث تكمن 
وكتاهبا، وزمن كتابتها، وطرؽ ربقيقها، ودور علماء الغرب، وأىم إسهاماهتم خصوصا عندما نالحظ مدى 

زلاولة احلديث عن الرواية الشفوية  قدموىا من خالؿ دراساهتم األركيولوجية وادليدانية، إف اليتاخلدمات الكبَتة 
نظر بعضهم تعد الرواية الشفوية رلرد أساطَت تضيع  ففيالتاريخ غلعل ادلؤرخُت متوجسُت وقلقُت شلا يقدـ،  ُب

احلقائق، بل ذبعل كل االحداث على احملك، وىذا ردبا قوٌؿ غلانبو الصواب، فما يود ىذا البحث عرضو يكمن 
تعتمد اعتمادًا مباشرًا على الروايات الشفوية ماعدا ما قدمو  الغريبالد السوداف أف أغلب مصادر تاريخ ب ُب

 أصحاب الزيارات ادليدانية زمن وقوع االحداث أو الحقا.

 المقدمة
إف احلديث عن مصادر السوداف الغريب ُب العصر الوسيط)*( ىي قضية مهمة، وزلورية بالنسبة للباحثُت، 

األولية قليلة، وتاريخ ادلنطقة كتب من خالؿ مؤرخي ادلناطق اجملاورة،  فادلصادروالدارسُت لتاريخ ادلنطقة، 
خصوصا ادلغرب ومصر، ولكن ىذه ادلصادر مع أعليتها ُب كوهنا الوحيدة اليت تقدـ تاريخ السوداف الغريب، فقد 

( وغَتىا **العلم،)خضعت من قبل كاتبها للنقل واالستماع إىل الروايات الشفوية من الزوار والتجار، وطالب 
 من الطرؽ اليت نقلت هبا ادلعلومات .

يقدمها ىذا البحث تتمحور ُب ندرة ادلصادر اليت تقف أماـ أغلب الباحثُت ُب  اليتإف اإلشكالية األساسية 
تاريخ السوداف الغريب، فكم ادلصادر العربية اإلسالمية زلدودة وقد استخدـ مضموهنا من خالؿ مئات 

اث، ذلذا وجب التنبيو على أف ىناؾ دروبًا أخرى البد للباحثُت من السَت فيها، فجهد الدراسات واألحب
 الباحث غلب أف ال يقف عند كتابو ادلواد اجلاىزة، وإظلا عليو إغلاد بدائل وطرؽ جديدة.   

، ، وأصلها روايات شفويةمنقولةكانت   الغريبتتحدث عن تاريخ السوداف  اليتىناؾ من يزعم أف ادلصادر 
وقت مبكر، وجاءت  ُبنظرًا لوجود مصادر كانت دبثابة دراسات ميدانية  ىو قوؿ جانبو الصواب ُب تقديرنا،

معلوماهتا نتيجة ادلشاىدة العينية لبعض الرحالة ادلسلمُت، مثل زلمد بن عبد اهلل اللواٌب، ادلعروؼ بابن 
ية األعلية، حيث كانت منسجمة الذي زار ادلنطقة، وقدـ معلومات عنها ُب غا ـ(1303/-703بطوطة)

ومصورة للحدث التارؼلي، فتوافقت فيها عوامل التأليف والرواية التارؼلية، ُب كوف األحداث زلددة ومرصودة 
زمنياً ومكانياً، ورلسدة دلا كاف عليو الوضع فيما ورد فيها، حىت ؼلاذلا مؤرخ اليـو جسداً ونصاً متكاماًل ال تكاد  

 تنقصو إال الروح . 

إف مصادر تاريخ السوداف الغريب، عندما زبرج من إطار تلك ادلصادر العربية واإلسالمية تقدـ ُب  ثالثة 
، فقد التارؼليأُطٍر، أوذلا: الشواىد األثرية، وثانيها: الوثائق، وثالثها: الكتابات احمللية والغربية فيما بعد احلدث 
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دا عن اليت وقعت فيو. وقد شاىد الباحث عند زيارتو اعتمدت على الرواية الشفوية وكتبت ُب زمن متأخر ج
. وأف توبة، اليت مل تر النور حىت اآلفلبعض مناطق السوداف الغريب حجم ذلك الكم الكبَت من الوثائق ادلك

ذلك الكم الكبَت من الوثائق احمللية، ذبعل الباحثُت ُب حبر واسع وكم كبَت من ادلواد التارؼلية اليت مل تصنف، 
قسمًا كبَتًا منها مل يعتمد بعد كمواد مصدرية، ونقصد بذلك الرواية الشفهية اليت ىي حقيقة تفرض  بل إف

 تلك البقاع .   ُبنفسها 

ومادة  أساسيكونو يقدـ الرواية الشفهية كركن   ُبإف تاريخ السوداف الغريب أضاؼ ركنًا مهمًا دلصادره 
أثرًا أو شاىدًا بل رلرد حكايات وأخبار وأساطَت كثَتة، ادلاضي، فالرواية ليست  ُبإطار ما حدث  ُبتدخل 

 . الغريبتاريخ السوداف  ُبوسلتلفة، ُحفظ من خالذلا جزٌء من التاريخ، وىذه حقيقة يكتشفها كل باحٍث 

فإف الغرب وادلستشرقُت اىتموا بتاريخ السوداف الغريب كثَتا، وقدموا فيو دراسات ال ينكر  من جانب آخر
يقلل من شأهنا، حيث أصبحت طرؽ حبثهم، وأساليب طرحهم وعرض نتائجهم لتاريخ ادلنطقة حجمها، وال 

منهجًا ودربًا من الدروب ادلتبعة عند كثَت من ادلؤرخُت الشرقيُت، وىذا ال يعيب الدراسات ُب وجهة نظر ىذا 
تدئُت اطرًا وطرقًا زلددة البحث إظلا ؼللق ظلطية وػلدد اذباىات مسبقة لعملية البحث، كما انو يفرض على ادلب

غلربوف على السَت فيها، وىذا غَت متاح عند كل اجلامعات العربية، فهي مل تؤسس لذلك الغرض، ومل تستغل 
اجلمعيات العملية األخرى اليت تستخدـ طرقًا اشق ومكلفو مادياً، وىذا البحث ػلاوؿ الوقوؼ علي بعض 

من جانب األحداث التارؼلية، وإظلا من جانب ادلصادر التارؼلية،  تاريخ السوداف الغريب ليس القضايا اذلامة ُب
وادلنهجية اليت انتهجتها ُب تدوين ادلعلومات التارؼلية ادلاضية، اليت ػلاوؿ باحثو اليـو إعادة صياغتها وتقدَل 

 دراسات عنها . 

 المحور االول : السودان الغربي، المجال والمصادر
 لسودان الغربي اإلطار الجغرافي والتاريخي ل - أ

(، فهذا ادلصطلح أطلق من ***إف ربديد اإلطار اجلغراُب للسوداف الغريب ػلتم علينا التعريف بالسوداف أوال)
قبل اجلغرافيُت على كامل ادلنطقة ادلمتدة من البحر األضبر ُب الشرؽ إىل احمليط األطلسي ُب الغرب، ومن احلزاـ 

 اجلنوب ، وىذه احلدود الطبيعية كانت رلرد اصطالح جغراُب، الصحراوي ُب الشماؿ إىل خط االستواء ُب
لتحديد ما يعرؼ باسم بالد السوداف، وىو ال ؼلضع لتقسيم عرقي، أو جملاؿ سيطرة سياسية لدولة زلددة 

 (. 17-15.  ص1982)فيج. 

، داخليامن قبل ادلتخصصُت  -تصفها وادلمتد على عرض القارة وُب من -لقد قسم السوداف الكبَت ىذا 
، وذلك لغرض الدراسة ليس إال، فكاف السوداف الشرقي الذي يلي البحر األضبر إىل تشاد، والسوداف األوسط



 

 القادر . خالد علي عبدد  العصر الىسيط فيمصادر تاريخ السىدان الغربي بيه التدويه والرواية الشفهية                 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ           

 
76 

دولة مايل السياسية ُب العصر الوسيط. أما السوداف الغريب فهو ادلمتد من  الذي يبدأ من تشاد إىل حدود
يث ضم منحٌت هنر النيجر، الذي حب (17-15. ص1982)فيج. السوداف األوسط إىل احمليط األطلسي 

 قامت فيو الدوؿ السودانية االسالمية اليت حكمت ادلنطقة.

إف مساحة السوداف الغريب ُب العصر الوسيط كانت شاسعة، وقد مشلت تلك الرقعة شعوب أفريقية عديدة 
وسلتلفة، فأعلية ادلنطقة جاءت ُب كوهنا منطقة ربتوي على مواد خاـ ذبارية مهمة لدوؿ الشماؿ اإلفريقي  

ذلذا مل سبثل الصحراء  ؛(Mauny :1988 )كالذىب، وذبارة الرقيق، والعاج وغَتىا من ادلواد غالية الثمن 
والسوداف الغريب، وُب ظل ىذه األعلية االقتصادية ودوف  أفريقيامشاؿ  ُبحاجزًا بُت ذبار ادلناطق احلضارية 

اللجوء إىل فرض سيطرة إسالمية بالقوة تسرب اإلسالـ إيل ادلنطقة بفعل الوسائل السلمية، واالنتقاؿ غَت 
ادلقصود ُب البداية، ولكنو مل يكن ؽلثل االنتشار الفعلي لإلسالـ بكل معٌت الكلمة، بفعل كثَت من العراقيل اليت 
دوف شك وقفت حائاًل دوف انتشاره بُت العامة، فعالقة التجار ُب البداية كانت مع نظرائهم من التجار ومع 
االسر احلاكمة، وال بد وأف ىناؾ إعداداً كبَتة من التجار اجلشعُت الذين ال يهمهم إال الربح والثراء ادلادي، قد 

ك األخالؽ؟ وىؤالء ليسوا بادلثالية ادلطلوبة لينشروا ديناً امتهنوا ذبارة الرؽ مثاًل، فكيف ينشروف الدين وىم بتل
شاماًل ػلمل ُب بعضو شيئًا من التحرَل  لكثَت من التصرفات وادلعامالت اليت كاف التجار يقوموف هبا . فضاًل 
عن عامل اللغة، فالدين اإلسالمي يقـو على جانب كبَت من الروحانيات اليت ال تفهم إال من خالؿ الفهم 

اجملتمعات خصوصًا فئة عميق للغة اليت يشًتط أف تكوف اللغة العربية ،اليت ليس من السهل تعلمها  ُب تلك ال
فارقة، وادلقصود ىنا العامة أو العواـ، وليس العلماء وطالب العلم، باإلضافة إىل وجود العادات األميُت األ

-47ـ ص 2002)رلاىد  عتقدات اإلفريقيةاإلسالـ كاف وجود ادل والتقاليد. والعامل األخطر أماـ انتشار
 . فريقي، هبا ػليا، ومن أجلها ؽلوتواليت كانت ىي أساس حياة اإل (72

ـ( إىل 1258ىػ / 656ومع ذلك جاز للكثَتين عٌد تلك ادلنطقة إسالمية خالصة ، خصوصا ُب ادلدة)
وف األوؿ ؽلثل سقوط اخلالفة ـ( وعلا من التواريخ ادلهمة ُب التاريخ اإلسالمي، ُب ك1492ىػ/ 898سنة:)

العباسية ُب بغداد، واضلسار ادلد اإلسالمي أماـ إمرباطورية ادلغوؿ، والثاٍل ؽلثل سقوط غرناطة وطرد العرب من 
األندلس ، وىذا األخَت أفاد منطقة السوداف الغريب كثَتا، بسبب حركة النزوح واذلجرة لكوف السوداف الغريب 

خطر يتهدد اإلسالـ أو ينافسو، وىو ما جعلو يرسخ ويتجذر ُب  أييدة عن منطقة زلمية بالصحراء؛ وبع
-40ص  2011)ىوبَت ديشاف ادلنطقة، ذلذا ليس من الغريب قياـ دوؿ إسالمية خالصة بداية من ادلرابطُت 

ولة د مهم ُب أسلمة ادلنطقة، ٍب دور قبل ذلك التاريخ، وقد كاف ذلم دور ىاـ ُب أسلمة ادلنطقة، ٍب دور( 110
مايل اإلسالمية  ُب إسقاط غانا الوثنية، ٍب الصنغي، ودور إمارات اذلوسا السبع، ودولة الكاًل والربنو، وىذه 
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الدوؿ مثلت اإلطار الزمٍت والتارؼلي كما أهنا كانت تعٍت السلطة ادلسيطرة اليت حكمت عرب العصر الوسيط 
 السوداف الغريب واألوسط وىي مسلمة .  

 . (****)فى المصادرقراءة نقدية  -ب

كالشماؿ   األخرىؽلكن عٌد مصادر تاريخ السوداف الغريب زلدودًة إذا ما قورنت بادلناطق اإلسالمية 
اإلفريقي، أو مصر، أو ادلشرؽ، أو األندلس، ولكن ذلك القدر اليسَت من ادلصادر التارؼلية كاف يفوقو التاريخ 

لك ادلشهد الذي وصفو بادلضحك، الذي غللس فيو احمللي الشفوي ، فقد سجل ابن بطوطة جزءًا من ذ
السلطاف ُب مايل ليستمع للشعراء وىم يعزفوف على بعض اآلالت ادلوسيقية احمللية، ويرقصوف وػلركوف 
أجسامهم بطرؽ غريبة، ويبدو أهنم يبعثوف احلياة، ويزرعوف الروح ُب حكايات األجداد؛ ٍب يتكئوف ويهمسوف 

افو دوف حركة منو، فهو يقدرىم بالرغم من تقديس السلطاف عند شعوب السوداف ُب أذف السلطاف، وعلى أكت
أي يضعوف الًتاب على  (687-685) ابن بطوطة ص الغريب لدرجة أهنم يًتبوف عند وجودىم ُب حضرتو 

سالؼ، وتقديًر ذلم من خالؿ الًتانيم واألشعار للشعراء وادلنشدين ىو احًتاـ لأل رؤوسهم، إف احًتاـ السلطاف
اليت سبجد أساطَتىم، وربفظ أصوذلم، فالسلطاف مل يهتم بابن بطوطة ادلؤرخ الذي جاء للمنطقة وكتب عنها 
فوصلنا ما كتبو، وىو من النوافذ الضيقة علي ادلنطقة، والسلطاف يكاد يركع للشعراء فهم مؤرخوه وليس ابن 

شدوف يذكرىم ابن بطوطة باسم اجلال وادلفرد منهم جايل، وىم من ػلفظوف التاريخ، بطوطة، وىؤالء ادلن
ويرددونو للعامة واخلاصة، ففيو حفظ األنساب واألصوؿ والتاريخ واحلروب وادلوعظة وكل القيم احملمودة ُب 

              ( .                                                      687) ابن بطوطة ص رلتمعاهتم

أف جزءاً كبَتاً من تاريخ مايل يعتمد علي الرواية الشفوية، وينقل ىذا التاريخ   John Hunwick ذكري
، وىؤالء دوف شك كاف ذلم دور (Hunwick PP2-10 من جيل إىل جيل عن طريق ادلنشدين الشعراء )

ظ الرواية مع خصب اخلياؿ والقدرة على كبَت ُب اجملتمع  السوداٍل، وىذا النوع من الشعر كاف يعتمد علي حف
 التعبَت والرقص واحليوية كما أكد ذلك ابن بطوطة . 

إف ىذه الظاىرة يبدو أهنا من عادات اجملتمع السوداٍل الغريب، فوجود احلفظة وادلنشدين ُب العائلة والعشَتة 
ألجياؿ احلاضرة،  فادلاضي ادلنقوؿ ما ىو واحلياة ادلاضية واحلالية، وتنقل إىل ادلستقبل عن طريق ا ؽلثل االستمرار

إال وقائع وتواريخ وانتصارات ومالحم صبعت ُب تاريخ الذاكرة، وخرجت كمالحم وشعر وقطع درامية ترفيهيو 
تصور ادلاضي بكل معانيو، لدرجة أهنا تبعث فيو احلياة، وىذا ما يغيب عن مصادر التاريخ ادلكتوبة اليت غادرهتا 

 مؤرخ اليـو إعادة بعث أحداثها من جديد. احلياة وربتاج من 
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لقد كانت ادلصادر اإلسالمية تعتمد ُب تدوين موادىا بُت النقل من بعضها بعضاً، أو بُت البحث عن 
مصادر تروي اإلخبار، خصوصا من التجار وطالب العلم واحلجاج والوفود الرمسية للدوؿ، وغَتىا من الطرؽ 

من األسواؽ وادلنتديات والطرؽ والدروب، ويضعها كما ىي دوف إخضاعها اليت يقتنص فيها ادلؤلف األخبار 
للتقييم والنقد، والدليل أف ىناؾ روايات كثَتة غربية عن بالد السوداف وردت كما ىي كقضية الذىب ومصادره 

وسباس وطرؽ احلصوؿ عليو ، والعادات والتقاليد الغريبة، وقضية القبائل اليت تأكل البشر، وىي علي اختالط 
وبُت كتب الرحالة وادلسافرين للمنطقة، (، 128ص 2002) البكري العمري مع ادلسلمُت ىناؾ ُب اإلقليم 

فهو من زار السوداف الغريب، وأختلف بعضهم ُب تلك  -إف مل يكن الوحيد  -وىنا يأٌب ابن بطوطة ُب ادلقدمة 
ولة ادلرينية، أو أهنا استكماؿ للرحلة اليت الزيارة وأىدافها، وىل تدخل ُب إطار التجسس ونقل األخبار للد

 طاؼ فيها الرحالة أكثر من نصف العامل ادلعروؼ آنذاؾ بالرغم من أنو مل يكتبها بيده .

فاجلزء الذي جاء بو ابن بطوطة عن السوداف الغريب غلد فيو كل باحث معلومات جيدة عن ادلدف والطرؽ 
لعامة واخلاصة، واألمراء والسالطُت، وعاداهتم ُب اخلروج، ومراسم والقوافل، وأنواع الطعاـ والشراب والبيوت ا

جلوسهم للحكم، كما يقدـ عرضا لبعض العادات والتقاليد، والقبائل والواقع الديٍت وادلعامالت، وثقافة 
. ( ،فهو يقدـ رلماًل  695ػػ 685اجملتمعات اليت زارىا، ويذكر أيضا بعض األمراض وعالجها )ابن بطوطة ، 

مًا عن األنظمة السياسية والنظم االجتماعية وادلراسيم وادلعامالت والتجارة واالقتصاد، ومع سكوتو عن كثَت عا
عصره الذي ترؾ لنا طاقة نطل من خالذلا على  ُبمن األمور، فما قدمو يفوؽ الوصف رغم قلتو، فهو الوحيد 

دلا شاىد، فلم يعتمد على ما يُروي لو وقت مبكر، والوحيد الذي جاءت مصادره متممو  ُبالسوداف الغريب 
 شفهيا أو ما مسعو فقط على عادة مؤرخي عصره .

لقد اكمل ادلؤرخ الرحالة احلسن الوزاف تلك الصورة، ونقل ىو اآلخر معلومات عن بالد السوداف مع أهنا 
ت جبديد وكأف أ(، ولكنها مل تـ1511ىػ/917متأخرة عن زمن ابن بطوطة، حيث وصل إىل ىناؾ سنة )

كالبرتوف الذي زار   األوريبالزمن ىناؾ ال يتحرؾ. وكذلك عند مقارنة ما قدمو ىذا الرحالة وما جاء بو الرحالة 
ـ( وادلرحلة بينو وبُت الوزاف كبَتة مل يضف ىو االخر جديداً؛ بل اورد عبارات 1805ىػ/1220ادلنطقة سنة )

، وىذا القوؿ ينطبق (154ـ ص 2003)كال يرتوف ة الذىبية تعرب عن خيبة املو فيما قدـ عن تنبكت ادلدين
االف سباما فعند زيارة تلك األضلاء نالحظ أف ما قدمتو ادلصادر العربية من تضخيم مل يكن حقيقا، فاجملتمع 

 السوداٍل كاف بدائياً ػلاوؿ اف ػلاكي العواصم االسالمية، إال أنو اقل من ذلك بكثَت.       
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  الغربيالسعدي وكعت نموذجان لمؤرخي السودان  المحور الثاني:

   . (******ومحمود كعت) (النص المدون والرواية الشفهية عند عبد الرحمن السعدي)***** -أ

االعتماد على الرواية الشفوية، فهي ادلصدر االوؿ  الغريبلقد درج جُل ادلؤرخُت الذين كتبوا عن السوداف 
، وىذا القوؿ واحلقيقة ال تضعف القيمة العلمية للمصادر، أو ادلراجع، التارؼليواالساسي ادلكوف للحدث 

فمثال : حُت اعتمد ادلؤرخ ابن خلدوف بشكل مباشر عن الرواية مل تضعف من تارؼلو، وتاريخ ادلؤرخُت الباقُت، 
التفريق، بينها  بل ؽلكن للباحثُت احملدثُت إف يستفيدوا من تلك الرواية من حيث التحليل، والتوضيح والتدقيق، و 

تقدـ مادة دمسو دلواد مناىج البحث التارؼلي من اجل الوصوؿ للحقيقة،  فهيكما أهنا مادة مهمة للنقد، 
 وكذلك تقدـ مادة خالفيو غَت منتهية احلسم، وجل قضاياىا ربتمل وجهات النظر ادلختلفة . 

وتستقي منها ادلعلومات ولكن ما يضعف ادلصادر التارؼلية ىو ضعف مصادرىا اليت تتكئ عليها، 
واإلحداث واإلثراء والتنوع التارؼلي، وكذلك فإف عدـ وضوح التقدَل وعدـ سالمة الطرح داخل ادلصادر 
والتعارض الغريب وادلشكك ُب الرواية والزمن الذي تتحدث عنو ادلصادر، غلعلها تفقد قيمتها، بل األخطر من 

لية ؟ أو أهنا متداخلة غربية وشرقية ؟ وغَت مصنفو، وغَت ذلك عدـ وضوح مصادر ادلصادر، وىل ىي شفوية زل
زلددة الزمن أي غَت مروية ُب زمن واحد، فتداخل األزمنة غلعل اخللل واضحا، وغلعل التدوين يسبق األحداث 
بل أف اإلحداث تسبق األقدار وادلستقبل أيضا، فهي مصنوعة، وموضوعة بشكل انتقائي ومفروز، ومقصود، 

 جها عن قيمتها وأعلتها، بل غلعلها مادة مزورة وغَت موثوؽ فيها. وىذا ما ؼلر 

لقد كتب ادلؤرخ عبد الرضبن السعدي تارؼلو )تاريخ السوداف(، ىو مدرؾ لألعلية التاريخ ُب حد ذاتو، ويبُت 
الوطن والناس  كتابة األحداث واألخبار/ أخبار  الضروريىذا من خالؿ مقدمة كتابو اليت يرى أنو من 

سالؼ إذا ىو مدرؾ أف التاريخ ما ىو إال أخبار وتاريخ من غرب ينقل للمستقبل، ألجل حفظو واستمراريتو واأل
، وُب ىذا وعي مبكر ومهم لدور التاريخ وادلؤرخ عند (2-1: ص 1981) السعدي: وأخذ ادلواعظ منو 

يكوف جزئيًا وىذا ما  السوداف الغريب ، فالسعدي وىو إذ يكتب نصوصو يكتبها بوعي وأدراؾ، ردبا مؤرخي
جزئية تستحق الدراسة، ولكن ىل كاف السعدي يكتب وىو مدرؾ دلا يكتب كما  فهيكتابو،   ُبتثبتو منهجيتو 

تارؼلو ؟ أـ  ُبدور  أيقاؿ؟ ودلاذا يكتب أصاًل ؟ وَمْن أجل من يكتب ؟ ىل للعامة وطرؽ معاشهم وحياهتم 
احلكاـ القادرين وادلتمكنُت اقتصاديًا واجتماعياً؟ وىل كاف أف التاريخ حكر علي األقوياء من السالطُت ، و 

 غَت ذلك ؟  أو ؟الكتابةسالطُت السوداف الغريب يهتموف لكتابو التاريخ ويشجعوف ادلؤرخُت على 

على جزء كبَت  -كما يبدو  -لقد كتب السعدي وىو ػلاكي األوائل من ادلؤرخُت ادلسلمُت، حيث اطلع 
مايل عاصمة السوداف الغريب، ومدينتها األسطورية تنبكت كانت تشهد حراكاً   من مؤلفاهتم، خصوصا وأف



 

 القادر . خالد علي عبدد  العصر الىسيط فيمصادر تاريخ السىدان الغربي بيه التدويه والرواية الشفهية                 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ           

 
80 

اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً متنوعاً، ال سيما بعد العصر الوسيط ، فقد كانت حكاياهتا االسطورية زبرؽ الشرؽ 
دخوذلا والوصوؿ  جعل منها ادلدينة الذىبية فاستمات الغرب على األوريبوالغرب وما نقل عنها حيت للغرب 

اليها، وىوما دفع بكثَت من الرحالة أف يسافروا اليها، فلم غلدوا ذلك الزخم الذي ُكتب عنها والذي وصلهم.  
 كما أف بعض ادلراجع ربدثت على إف ىناؾ حركة ازدىار كبَتة ُب رلاؿ النسخ، وكتابة الكتب ُب تنبكت

(Hunwick PP3-16)الوضع، فحركة التدوين اضلسرت كما  ، وىذا دوف شك تضخيم دلا كاف عليو
شفوي مازاؿ خارج إطار  سطوريأالتاريخ الشفهي الذي صنف كتاريخ عصر الحق، وذلك الكم و  ُبيبدو 

 االعًتاؼ التارؼلي .

إف الباحث وادلراجع وادلدقق لتاريخ السعدي الحظ أنو يتميز بالتقسيم احملكم واجليد للكتاب، فهو يسَت 
رخ كعت كونو يقسم األبواب علي حسب السنُت، وىذا غلعلو أفضل حاؿ من ادلؤ   حسب عرؼ ادلؤرخُت ُب

ساكي من حكاـ الصنغي، وأىم أعماذلم، وأحواؿ العامة واخلاصة.  وؽلكن فهما متخصصاف ُب تاريخ األ
 اآلٌب:  ُبوصف كتاب تاريخ السوداف 

بشكل جيد وواضح ويأٌب ُب ، ومبوب القراءة( صفحة ومكتوب خبط عريب سهل 326الكتاب يقع ُب ) (1
 .ـ( 1654ىػ /1065( فصل، حيث يقف عند سنة: )38)

( يذكر ادلؤلف ُب أحياف كثَتة مصادره، اليت من بينها ابن بطوطة، واضبد بابا ، ويكتفي بذكر عبارات الرواة 2
الثقات، أصحاب الروايات الصادقة، وىم أصحاب الرواية الشفوية الذين ضبلوا تاريخ ادلنطقة معتمدين على 

 .(8ص 1981)السعدي الذاكرة من جيل إىل جيل حىت دوف ذلك التاريخ 

( أسلوب الكتاب واضح وسهل، وغَت معقد، ويكاد ؼللو من ادلصطلحات الغريبة أي أنو يستخدـ األسلوب 3
احلديث ُب الكتابة، وردبا ىذا يضعفو ويضعف مادتو، مع اعتماده كعادة أىل ادلنطقة على ذكر الكرامات 

 1981)السعدي  طُت دوف العامةواجلن واألمور الغيبية اليت تصنع األقدار، ولكنها ُب يد العلماء والسال
 (.11-10ص 

( السعدي يؤرخ للدولة، وادلدف واألسواؽ والعمارة، والتجارة وبعض من الطعاـ والشراب ، واألحواؿ العامة، 4
مع ميولو للحديث كثَتا عن احلكاـ، ولكنو بُت فينة وأخرى يذكر موضوعات مهمة كتاريخ الطوارؽ وبعض 

لغريب كالشطرنج السوداٍل وغَته، كما خصص بابا للحديث عن حاكم صنغي وسائل التسلية ُب السوداف ا
،  46، 26ػ  24ص 1981)السعدي األوؿ)سن علي( الذي وصفو بأبشع األوصاؼ، وأضل النعوت

 وَب ىذا ردبا إرضاء لالسكيا مغتصب احلكم .  . (. 89
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ة تارؼلية مكتوبة، ال غلد ( لقد طُور النص الشفوي الشعيب عند السعدي، فقد طوعو لكي يكوف ماد5
ادلؤرخوف بدًا من األخذ منو واالعتماد عليو، وبالرغم من التحفظ على الرواية الشفوية عموما، فإف تاريخ 

استخداـ نصوص الرواية الشفوية  السوداف الغريب وبسبب ندرة مصادره غلعل الباحثُت أماـ خيار وحيد، ىو
 اخليالية اليت انتقلت مع األجياؿ.

 التدوين التاريخي عند المؤرخ محمود كعت: -ب
أخبار البلداف واجليوش وأكابر الناس وذكر وقائع  ُبلقد قدـ ادلؤرخ زلمود كعت ُب كتابو تاريخ الفتاش 

التكرور وعظائم االمور وتفريق أنساب العبيد من االحرار أظلوذجًا سلتلفًا عما قدمو ادلؤرخ السعدي ُب كوف  
، ورأى أف النصوص ادلدونة ربتاج إىل عدـ التفريق وىوما جعل كتابو الكتابةيب ُب كعت استخدـ اخلط ادلغر 

نصاً واحداً ُب الشكل، انقطاع فيو بالرغم من تنوع ادلعلومات واختالفها كليا، عن بعضها البعض، وؽلكن ذكر 
 ما لو وما عليو من خالؿ اآلٌب:

( صفحة مكتوبة باخلط ادلغريب، 186يث جاء ُب)( الكتاب يؤرخ دلدينة الصنغي وحكامها من األساكي، ح1
والكتاب كتلة واحدة غَت مقسمة زمنيا، أو أي تقسيم أخر، وىوما يضعف ادلنهجية، باإلضافة إىل كونو 

 يعتمد على الرواية الشفوية. 

ت  ( الكتاب يستغرؽ ُب بناء تارؼلو األسطورة واخلياؿ أكثر من ادلعقوؿ، لدرجة أف اجلن وأصحاب الكراما2
   (.66، 24،  21ص  1920) كعت كانوا أكثر من السكاف احملليُت

التارؼلي، وذلك  ( ىناؾ ظاىرة ُب الكتاب، وىي تسرب الفكر الشيعي ُب ادلنطقة، بالرغم من عدـ وجوده3
عشرة، وفكرة اخلليفة ادلنتظر، وأحاديث الرسوؿ الكرَل ُب ذلك، كما إف اجلن  الثناامن خالؿ األئمة 

شاركت ُب رسم تلك الصورة، دبا ترويو عن ذلك ادلوضوع، ويبدو أف ىذا ما روتو الرواية الشعبية اليت تسهم 
وؿ دوف شك ُب دعم احلكاـ وتأكيد شرعيتهم عن طريق تلك الروايات، أو عن طريق االنتساب إىل الرس

 .(.11-17-18-21-29-66ص ، 1920صلى اهلل عليو وسلم)كعت  الكرَل

( لقد كاف النص الشفوي ادلدوف أكثر وضوحا عند كعت، حيث سيطرت اخلرافة واخلياؿ الذي ال يصدؽ 4
على كثَت من اإلحداث، ُب كوهنا مل تكن ُب إطار الزماف وادلكاف ، وصارت تتحدث عن ال زمن، وترسم 

بكل دقة، لدرجة أف اإلنساف عاجُز عن تغيَتىا أو حىت احملاولة، فهذا واقع مفروض بذواتو خطوط ادلستقبل 
أف ىذا الكتاب مل يكتب ُب زمن واحد  يوشخوصو، من قبل القدرة العليا غَت ادلرئية، ولكن الواضح واجلل

)كعت نفذيهابل ُب أزمنة سلتلفة، جاءت بعد وقوع  تلك األحداث ادلرسومة بدقة وبعناية وبأمساء م
 .( .15-18 65-67ص  1920
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( مستوى التفكَت الذي يقدمو الكتاب ينم عن رواية شفوية منقولة بُت السكاف دخلها اخلياؿ واألسطورة 5
بشكل أضعفها، وجعل كل ادلادة علي احملك، فكما يبدو أف الثقافة اإلفريقية والًتاث اإلفريقي أسهم ُب 

 ثوب إسالمي، ػلمل ثقافة دينية متأثرة باإلرث اإلفريقي، ُب كوف حفظ البطوالت، واألعماؿ اخلارقة ُب
السحر واجلن والقدرة اخلارقة مل تغب عن اإلحداث، مع تعديل يسَت ُب إضافة الرؤية واألحالـ كوسيلة 

 .( .17-66,18ص  1920)كعت لكشف ادلستقبل 

هم ، والسلف الذي ال يرقى الشك ( عندما يتحدث كعت عن مصادره فإنو يذكرىا ضمن الرواة ادلوثوؽ في6
إليهم، كما أنو ال يستحي ُب ذكر أف بعض مصادره من العواـ الذين يستخدموف العنعنة ُب نقل 

   (.41-62ص 1920)كعت اإلخبار

( الكتاب ػلاوؿ زلاكاة قصص ألف ليلة وليلة، خصوصا عندما يتحدث عن مايل وعظمتها وسالطينها ، 7
   (. 37,35-38ص 1920)كعت ف العاملويعدىا ضمن أربعة أعظم مد

( يقدـ الكتاب معلومات عن كثَت من النساء، وخاصة أمهات السالطُت، وىذا ميزة مهمة عند ادلؤرخ تكاد 8
تكوف معدومة ُب التاريخ الوسيط، ولكن ادلشكك ُب ادلوضوع ذلك األسلوب احلديث ُب الكتابة، ووجود 

دوف شك تثَت شكوكًا عن الكتاب وزمنو، وىل أف أحداً لعصره،  ةبعض ادلصطلحات احلديثة السابق
 (.81ص  1920،)كعت تصرؼ ُب نصوصو وأضاؼ عليو أشياء ليست فيها أصالً 

( ما غلعل الكتاب رواية شفهية مدونة خالصة وجود كثَت من ادلصطلحات احمللية والشعبية فيو، وىذا من 9
كما ػُلمل صاحب الكتاب ضعف اللغة، وعدـ   وجهة نظر الدراسة ال تضعفو، فهناؾ من يرى ذلك ضعفا

سباسك فقراتو كنقد يوجو إليو، ولكن ما تتوقعو ىذه الدراسة ىو كوف اللغة العربية ىي اللغة الثانية بالنسبة 
للمؤرخ، باإلضافة لكونو ينقل حكايات شعبية، وارثًا شفهيًا لو دخلت عليو زلسنات اللغة لضاعت اغلب 

 . (34ص  1920)كعت معانيو

لغة الفالف القاضي، وادلؤرخ زلمود كعت وعلى ما يبدو أنو مل يكن الوحيد الذي   ُب( لقب كعت يعٍت 10
بعد ىذا ادلؤرخ تشَت إىل أف ىناؾ من  أيكتب ىذا الكتاب، فأحداثو الطويلة، اليت تعرب إىل ادلستقبل 

)الشكري  ثالثة اجياؿ. اكمل مسَتة ىذا ادلؤرخ، فهو كتاب منسوب إىل االسرة كعت أي: أنو كتب عرب
 ( .119ص  2010

 الرواية الشفهية والمخطوطات: المحور الثالث:
، حديث ذو شجوف، ُب كونو يعرب عن (*******)إف احلديث عن مصادر تاريخ السوداف الغريب الشفهي

عامية ادلعٌت ُب صياغة تاريخ ادلنطقة، فهو منقوؿ بُت الناس شفهيا، حيث تنافس ادلنشدوف ُب حفظو، وأضافوا 



            

 م8102 نايري (3)العدد  مجلة المنتدي األكاديمي                   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ           
 

 
83 

عليو من أرواحهم، وبعثوا فيو الروح من خالؿ الرقصات والتعابَت الشكلية واجلسدية، لكي غلملوا قبحو، 
الرجاؿ والنساء، وأصبح تارؼلًا ػلكى ُب كل األوقات للعربة وادلوعظة،  عقوؿُب وؽلجدوا مليحو، فانتقل ذلك 

 والتسلية ادلستوحاة من البيئة ومن ثقافة اجملتمع نفسو. 

، واالوسط وزيادة حجم الغريباإلسالمي بشعوب السوداف  العريبخر يعد طوؿ مدة االحتكاؾ آب نمن جا
وراء الصحراء، ىو ما  ادلتعلمة إىل ما ةادلشرؽ وادلغرب إيل النخب ليف االسالمي منأالتبادؿ وانتقاؿ ظلاذج الت

فكاف زلمود كعت والسعدي علا اشهر  ـ،14ادي إىل ظهور ظلاذج التأليف والتدوين التارؼلي فيما بعد القرف: 
الية من كتب عن تاريخ ادلنطقة؛ وفيما بعد تتابعت ادلؤلفات والدراسات حىت صارت الشهادات االوروبية الربتغ

 ادلبكرة والرواية الشفوية ضمن االستدالؿ التارؼلي للمنطقة .

، فقد صارت لقد فرضت الرواية الشفوية واألساطَت نفسها كمصدر مهم لتاريخ الشعوب السودانية
التاريخ  ُبسد ثغرات ادلراحل الزمنية  ُببل تستخدـ ويعتمد عليها بشكل مباشر  ليهاإسلطوطات يشار 
 Sudaneseكتابة   ُب H.R. Palmerل على ذلك ما قدمو ريشموند بادلر االفريقي، والدلي
Memoirs   :ـ، حيث كانت 1909الذي ورد فيها ما اصطلح عليو حبوليات )كانو( واليت اكتشفت سنة

ـ وتعد من 1967مكتوبو بالعربية دلؤلف رلهوؿ، ترصبت إىل اإلصلليزية عن طريق ادلؤرخ )بادلر(، وطبعت سنة:
من الكتاب نفس،  132 -92بُت صفحة  ادلصادر ادلهمة ُب تاريخ )مدينة كانو( وحكامها وىي تفع ما

وقدومو لبالد اذلوسا، وكيف تأسست اإلمارات ، ٍب  Bayajidaiaحيث سرد فيها قصة أو اسطورة بياجيدا 
  99صفحة:  ، حيث يبدأ منThe Kano Chronicleربت عنواف   97قدـ احلوليات ُب صفحة:

 132ـ(، وتنتهي ُب صفحة: 1063 -999ىػ /  455-389بذكر أوؿ حاكم وىو باغودا بن باو سنة:)
حاكماً  48ـ(أي: أنو يذكر 1892-1883ىػ/1310 - 1300ُب عهد زلمد بلو أبن إبراىيم بلو سنة:)

 ( . Palmer 1967 P 92-132)لكانو(، وأىم االحداث اليت وقعت ُب زماهنم:)

تلك ادلنطقة، فإف الباحث يعجز عن وصف الكم اذلائل  ُبلة تعميم ىذا القوؿ دلصادر التاريخ وعند زلاو 
من ادلخطوطات اليت مل تر النور ومل ػلالفها احلظ بعد كحوليات )كانو(، والدليل على ىذا أف )اجملهوؿ( الذي  

مئات الرواية، فمخطوط تدوين  ُبكتب تلك احلوليات مل يكن الوحيد، حيث صلد رلهولُت اخرين شاركوا 
نفسو دلدينة كانو، بل  األسطوريتسرد التاريخ  ىخر مثاًل ىي األ( 6-2ورقة  3663) رلهوؿ  )أرباب كنو(

 ، ولكنها ال تلقى االىتماـ نفسو. Palmerتقدـ احداثاً مفصلًة واكثر مشوال شلا تقدمو حوليات 

كما أف سلطوط عبد القادر بن ادلصطفي واليت ربمل عنواف)بعض اخبار البالد احلوسية السودانية وطرؼ 
تقدـ كما دقيقا من حيث  األخرى(  ىي 8-1ص 1415من اخبار ملوكها وسالطينها( ) ادلصطفى رقم 
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خرى مازالت الوصف واالحداث، فهي معلومات حوؿ التأسيس والتاريخ والشعوب واالخبار، ولكنها ىي اال
 تاريخ كانو، أو تاريخ الكاًل والربنو . ُببنصها العريب، وال تستخدـ كما استخدمت اخواهتا 

األصل رلموع من الذاكرة االسطورية االفريقية ليس بالضرورة،  ُبإف ما ؽليز ذلك الكم ادلكتوب الذي ىو 
، فهو مشاع بُت اجملتمعات االفريقية، وإف مل يكن من صنع النخبة، أو العلماء ومن صنع العامة، وملٌك ذلم

وىذا ردبا ما يفسر عدـ وجود كتاب أو جامعي تلك ادلخطوطات، فأشبنها يرد عن رلهوؿ، وىي تدخل باب 
ادلسموع وادلنقوؿ، يعد مدد طويلة كجزء  الثقاُباالستناد ذلا واستخدامها عندما تطرح وتتناوؿ كجزء من االرث 

عدـ استخداـ مأثوره يعد  ُبشك مصادرة حق ذلك ادلكاف والزماف ادلتعاقب من الشخصية االفريقية، ودوف 
 إجحافاً كبَتاً .

إف ندرة النص التارؼلي ادلوثوؽ وادلدوف، الذي سجل بقصد تدوينو لكي يعرب إىل ادلستقبل كاف قلياًل جداً، 
ا قدمو العرب، فلهذا تداولت لدرجة انو ال يعطي ربع مساحة الزماف وادلكاف االفريقي، خصوصا عندما يقارف دب

الرواية وانتقلت وصارت كما ىائاًل يغطي ادلساحة ادلفقودة، ولو وقف مؤرخ اليـو موقف ادلتفرج ومارس السلبية 
لكي يصل اىل ما كاف  األخرىوامتنع عن استخداـ ذلك الكم، فإنو أماـ طريق مسدود، وال ؽلتلك الوسائل 

 عليو ادلاضي بالفعل . 

األصل شفهية وًب تدوينها ما يعرؼ بنوازؿ التكرور )مولود  ُبما يطرح من سلطوطات، ىي  وإضافًة إىل
(، وىي رلموع الفتاوى، والنوازؿ، والعوارض اليت تعًتض اليها عامة سوداف تلك 5،6: اجلزء 103رقم: 

دينية، اال أهنا تقدـ ادلناطق واجتهاد علمائهم، واتصاالهتم بعلماء ادلناطق اجملاورة، حىت وإف كانت ذات صبغة 
معلومات كثَتة عن الواقع وما فيو من سلوكيات، ومعامالت فهي تنقل صورة عن طبيعة احلياة اليومية البسيطة 
وادلعقدة، وكيفية التعامل معها من قبل النخبة ادلتعلمة، كما أهنا تقدـ صورة واضحة عن فهم علماء السوداف 

 لقضايا االفتاء .

ورقة  1292االطالع على اجلزء اخلامس والسادس، اللذين يقعاف فيما يقارب من: لقد سبكن الباحث من 
العصر  ُبالعصر الوسيط واحلديث، دونت ونسخت ردبا  ُبمازالت سلطوطة، وىي تشمل مراحل متعاقبة 

ادلعاصر، وًب صبعها وتدوينها لكى ربكي قصة النزاعات بُت الناس، وحكم الدين فيها فهي دوف شك حفظت 
اهنت ادلشاكل اليت وقعت بينهم ، بل صارت أعرافًا ال ؽلكن  ألهناالذاكرة، ونقلت وتداولت بُت العامة؛  عرب

 زبطيها.

تكتسب نوعًا من اجلدية  فإهناإف ادلالحظ دلا تقدـ عن الرواية الشفهية عندما تتحوؿ إىل نص مدوف، 
ويصبح استخدامها واجباً عند الباحثُت على حسب ادلنهج والفكر والتوظيف، بل إف بعضهم صار يطالب من 
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استخداـ التاريخ الشفهي، ويعلن ذلك صراحة، وَب ادلقابل فإف فريقًا آخر من  ُبباب التنوع السَت قدما 
ردود خاصة هبم. ومهما يكن من امر فإف التاريخ الشفهي ذلك  ُبادلؤرخُت ؽلتنع عن ذلك االستخداـ وذلم 

االعًتاؼ بو كجزٍء من ادلصادر االولية، وحرماف الدراسات  السوداٍل ومصادره يفرض نفسو حىت وإف تأخر
 ادلعمقة من تلك ادلادة سوؼ غلعلها ربـر من تنوع مهم.

 :الخاتمة
التدوين والرواية الشفهية ؽلكن للدراسة  بعد ىذا العرض ادلقتضب لقضية مصادر تاريخ السوداف بُت

 الوصوؿ جملموعة من النتائج اليت ذبملها ُب اآلٌب:

السوداف الغريب منطقة لديها رصيد علمي وكم كبَت من ادلخطوطات، مل تر النور حىت اآلف وادلصادر  -
ادر اإلسالمية، وىي والدراسات احلديثة مازالت تتناوؿ جوانب احلياة احلضارية ىناؾ، عرب ما تطرحو ادلص

ظلطية متوارثة من زمن إىل آخر، واحلاجة اآلف صارت ملحة إىل دراسات ميدانية وعمل طويل لالستفادة من 
 ادلخطوطات احمللية اليت تروي تارؼلاً غَت معروؼ حىت اآلف.

حات شاسعة غياب ادلصادر ادلعتمدة وادلوثوؽ فيها، وكذلك التدوين جعل الرواية الشفوية تسيطر على مسا -
 بثقة واىتماـ مؤرخي الزمن احلاضر. ربظىمن تاريخ ادلاضي، وال 

تاريخ السوداف الغريب واألوسط الشفهي كاف ؽلثل اجلانب الفلكلوري والًتاثي، فهو زلاكاة لألسالؼ  -
واستمرار لوجودىم مع األحياء؛ ذلذا كاف وجود ادلنشدين مصدر فخر لكل العشائر والقبائل اإلفريقية، وىم 

 رلتمعاهتم. ُبذوو مكانة رفيعة 

 ُب رافقت عملية األداء تعرب عن احليوية، وتكسر اجلمود، وتبعث احلياة الرقص والغناء واحلركات الغريبة اليت -
، بل أف كثَتًا منهم صنف ذلك التاريخ بأنو خارج إطار ادلؤرخُتالتاريخ ادلاضي، وىذا مل يلفت انتباه 

 الدراسات التارؼلية. ُباىتماماتو، ومل يدخل ضمن اىتمامات الباحثُت والنقاد واالستفادة منو 

)كعت والسعدي( ظلوذجُت للمصنفات ذات األصل الشفهي الرمسي، الذي يروي تاريخ الدوؿ  كاف  -
واألحداث، وأعماؿ ادللوؾ والسالطُت، فهو تاريخ سياسي بامتياز، فعملية النقل والتدوين اليت سبت عرب 

س الصفحات، مل األجياؿ حرمت احليوية واالستمرارية لتاريخ األسالؼ، فكاف اخلرب التارؼلي رلرد سرد حبي
وثائق  ُباحلقيقة عن روح اجملتمع االفريقي ىناؾ، وىم ما جعل الرواية الشفهية تستمر، بل وتدوف  ُبيعرب 

 مازالت مل ربقق بعد .
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طبيعة األخبار، ولكنو مل يضعف  ُبمع اعتماد كعت والسعدي على الرواية، خلق ىذا االعتماد خلاًل  -
مهمة ساد فيها ىذا النوع من التدوين، فادلنطقة مل تقف جامدة أماـ عدـ ادلصدرين، فهما يعرباف عن مرحلة 

 قدرة األفراد على التدوين، بل خلقت بدائل حلفظ التاريخ حىت وإف تسربت إىل بعضو اخليالية واألساطَت.

النصوص وادلالحم الشفهية اليت ربولت إىل نصوص مدونة عند السعدي اختلفت عن اليت جاء هبا كعت،  -
د كانت عند السعدي مًتابطة وأكثر تناغما شلا جاءت عند )كعت(، بل ضاعت احلقيقة عند )كعت( فق

وراء اخلياؿ واجلن، وزلاكاة العقلية احمللية أكثر من العادلية، فقد دفعت عباراتو وبعض اجلمل العامية 
ا ىو اال إنتاج عائلي زمن كتابتو، وال يفسر ذلك إال أف كتاب تاريخ الفتاش م ُبإىل الشك  وادلستحدثة

 اشًتؾ فيو اجلد واالبن واحلفيد، أي: أنو كتب عرب الزمن ادلاضي، ليشمل احلاضر واحلفيد أدخلو ادلستقبل.

والنيجر ونيجَتيا أف كمًا ىائاًل من ادلخطوطات  مايل ُبأثبتت الدراسات والبعثات العلمية اليت تشتغل  -
تتحدث عن جوانب سلتلفة من احلياة االفريقية، سبثُل مراحل سلتلفة مل يكشف عنها إىل اآلف، وجزء منها 

 مكتوب بأحرؼ عربية، ولكنو بلهجات سلتلفة.

 ُبالرجوع إليها  الغرب صارت ذات قيمة، ويطلب مؤرخيما ًب استخدامو من سلطوطات سودانية من قبل  -
 مل تَر النور، ومل يهتم هبا بعد. فإهناالدراسات العربية. أما الكم اذلائل من ادلخطوطات الباقية 

السوداف الغريب زلدودة، وىى تعرب عن التاريخ الرمسي. أما الروايات الشفوية فهي  ُبمصادر التاريخ ادلدوف  -
 االذباه واالستخداـ.   ُبتسرد تاريخ العامة، واخليار يًتؾ للمؤرخُت 

الروايات الشفهية تُعد نوعًا من الثقافة احمللية حيث، أسهمت األمية وبدائية اجملتمعات ُب تفشي وتعاطي  -
، خصوصا عندما انتشر اإلسالـ ولغتو العربية، فنوع التعليم الديٍت والكتابة األسطوريذلك النوع من التاريخ 

التدوين الذي كاف  ُب العريببُت الشفهية والتدوين، كما أف النموذج  باألحرؼ العربية خلق بونًا شاسعاً 
 بالد السوداف مل يكن سهالً على السودانيُت، وىوما جعل تارؼلهم ػُلفظ عرب األسطورة. ُبيقتدى بو 

ـ أدت إىل إتالؼ كل ماىو مكتوب، 15/16القرف:  ُبإف األحداث السياسية اليت أعقبت مرحلة التدوين  -
بذلك حركة اإلصالح الديٍت اليت قادىا عثماف بن فودي، وىذا أدى إىل حفظ التاريخ عرب الذاكرة، ونقصد 

 ومن ٍَب كتب ىذا التاريخ مرة أخرى، فدخلت األسطورة إليو .  
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 الهوامش :
السوداف الغريب فبعضهم  ُب( ؼلتلف كثَت من ادلؤرخُت ُب ربديد ادلدة الزمنية اخلاصة بانتشار االسالـ وذبذره *)

تلك األضلاء، فهو متداخل مع  ُبيرى أف ىذه التسمية غَت مناسبة، ألف العصر الوسيط كاف متأخرًا زمنيًا 
العصر احلديث وىذا صحيح، ولكن ما ؽليز تاريخ ادلنطقة ىو ذلك التداخل الذي ال يعًتؼ بتاريخ زلدد، 

ثار اية ولكن هنايتها غَت مضبوطة فاآلردبا ذلا بد وىذا منطقي ومنسجم مع األحداث التارؼلية اليت
الدعوة ادللحة من أجل إعادة  الضروري، لذا كاف من االقتصادية واالجتماعية والثقافية تستمر زمنًا طويالً 

واحملددات الزمنية اليت ذبرب الباحثُت وتقيد حبوثهم  التارؼليرلموعة من القضايا أعلها التقسيم الزمٍت  ُبالنظر 
التأريخ  ُبًتات زلدده فدراسة ادلاضي االنساٍل ربتاج لتتبع النتائج واالثار طويلة االمد فهناؾ أحداث بف

العصر الوسيط واخرى من احلديث استمرت للمعاصر بل ىي من تصنع ادلستقبل . كما  ُبالقدَل استمرت 
يث وادلعاصر يتضخم اف ىذا التقسيم فرض وحدات زمنية قفل دبقتضاىا القدَل والوسيط، وترؾ احلد

ويستمر إىل زمن قادـ أف ما يعتقده الباحث ىو أف تلك التقسيمات ما ىي اال لغرض تسهيل الدراسات 
فقط وال ينبغي التقيد هبا عند البحث، فاألحداث التارؼلية غلب أف تقاس بعُت الباحث وادلؤرخ احلاضر، 

 فلكل عصر مؤرخوف .   

مية كانت تعتمد على التأليف ادلوسوعي الشامل، وأغلب ادلؤرخُت مل تكن ( أغلب ادلصادر العربية اإلسال**)
لديهم روح ادلغامرة والسفر والتنقل، للوقوؼ على حقيقة ما كتبوا، ذلذا كاف أساس االستماع إىل الرواية 

ادلادة ادلصدرية دلا كتبوا، وىذا يالحظ من خالؿ ما  ىيوقصص وأخبار التجار وطالب العلم واحلجاج 
تبدأ من )الفزارى( إىل )ابن  اليت، فادلرحلة األوىل الغريبلو أغلب ادلؤرخُت من معلومات عن السوداف نق

تبدأ من  اليتودغست، أما ادلرحلة الثانية أعدا ما قدمو ابن حوقل الذي زار  حوقل( كانت معظمها نقال ما
وحرفيا لنصوص كتبها حا االخرى نقال واض ىيـ( فقد شهدت  15-11( من  القرف )البكريزمن )

باستثناء من زار تلك ادلنطقة وىم  ىيخذىا من جاء بعدىم دوف نقد أو تعليل ووضعت كما أاالوائل ف
كـر الصاوي الباز، دراسة نقدية ربليلية دلصادر التاريخ ( من ىذا البحث وكذلك  9قلو. انظر اذلامش رقم:)

، معهد البحوث والدراسات اإلفريقية ، واخلامس عشر القرنُت الرابع عشر االقتصادي دلنطقة غرب إفريقيا ُب
                                                                                                                                    . 110-76ـ ، ص2004جامعة القاىرة: 

هنر السنغاؿ، وهنر غامبيا واجملرى األعلى لنهر الفولتا حوض  السوداف الغريب يشمل: القسم األول(***)
  .النيجر واحلوض األوسط لنهر
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األوسط: يشمل حوض حبَتة تشاد وما حوذلا كرقعة جغرافية، ٍب ككياف سياسي  السوداف :والقسم الثاني      
ظلا كانت األطماع والطموحات مثلتو دولة الكاًل والربنو اليت مل يكن بينها وبُت إمارات اذلوسا أي حد اداري، وا

   .ىي من ترسم احلدود الفاصلة  السياسي

يشمل احلوض األعلى لنهر النيل جنوب بالد النوبة، وكل  وىو السوداف الشرقي الذي :الثالث أما القسم     
القرف  ُبالساحل الشرقي للقارة االفريقية وصوال اىل وكلوه والمو وزصلبار فقد كاف يعرؼ عند مؤرخي العرب 

 التاسع ىجري باسم ساحل بالد الزنج .

: الديانات ُب إفريقيا السوداء، ترصبة أضبد صادؽ ضبدي، مراجعة زلمد عبد اهلل دراز، تقدَل: ىوبَت ديشاف --
 دلرابطوف وبالد السوداف، ا110 – 40ـ، ص2011مصطفي لبيب، ادلركز القومي للًتصبة، القاىرة، 

ـ، عن 11ىػ / 5ياسُت ُب القرف  ـ( سبخضت دعوة عبد اهلل بن 1147ىػ/ 541إىل ) ـ(1070ىػ/462)
بادلرابطُت، وكانت ىذه القبائل الصحراوية ُب نزاع مع شللكة  ارباد القبائل الصنهاجية، ربت زعامة دلتونة وعرفت

 تكتف مل  .بسيطرهتا على الطريق التجاري الذي يربط غانا، سجلماسة، والطريق الساحلي غانا الوثنية، وذلك
 تأخذه من القوافل التجارية من مكوس وإتاوات، بل ذىبت إىل أبعد من ذلك فسيطرت على ىذه القبائل دبا

سبهيدا للتوغل ُب البالد  ادلركز التجارية الصحراوية مثل سجلماسة و أودغشت لالستفادة ادلباشرة من التجارة ،
رابطوف إىل االستيالء على مناطق نفوذ شللكة غانا، ادل وسعى   .السودانية اليت أصاهبا ريح الدعوة ادلرابطة

والبحث عن موارد اقتصادية تقوي حركتهم، وبذلك سيغَتوف على ادلراكز  وىدفهم من ذلك نشر اإلسالـ
توجد ُب مشاؿ بالد السوداف مثل أودغشت وىي من أعماؿ غانا اليت دخلوىا سنة  التجارية اليت

حرؽلها  مركزا ذباريا مهما وموردا لثروهتا، وقد استباح ادلرابطوف حيث فقدت غانا بذلك (ـ1054ىػ/446)
الصحراء، على إعادة نشر اإلسالـ ُب شلالك السوداف  ، وعملوا بعد سيطرهتم على وجعلوا ما أصابوا فيها فيئا

ليم كاغ السنغاؿ، وشللكة مايل القدؽلة، )أعايل النيجر(، وشللكة صنغي بإق الغريب ُب منطقة التكرور على هنر
اإلسالـ  النيجر الوسط، وحدث تصاعد ملحوظ ُب عدد العلماء الذاىبُت إىل السوداف لتلقُت تعاليم دبجرى

ـ ( خَت شاىد 11ىػ/ 5أسست ُب القرف) وتعد مدينة )تنبكت ( اليت   .واللغة العربية ُب ادلناطق اليت أسلمت
.  كما وجدت بصنغي شواىد قبور باللغة العربيةالسوداف.   على قوة تسرب اإلسالـ والثقافة اإلسالمية إىل

مع ذلك على فتح قنوات اقتصادية مع ادلنطقة بل أخذ بعضهم يتعلم لغات السوداف كما  وأقبل التجار بادلوازاة
وانتقل   .ادلتنوعة ذلك احلسن الوزاف، وحصلوا على حظهم من ذىب ادلنطقة ومنتجاهتا، وروجوا منتجاهتم ذكر

باألندلس خاصة ُب  لية العديد من أبناء ادلنطقة الذين اطلرطوا ُب اجليش، وشاركوا ُب اجلهادالشما إىل الضفة
بُت السوداف وادلغرب تتطور حبسب التغَتات السياسية للمنطقتُت، إذ  ومن ادلالحظ أف العالقات. ةمعركة الزالق

 ارة السودانية والذىب ، ُب عزُب أودغشت عاصمة دلتونة بالصحراء والتحكم ُب التج استطاعت غانا التحكم
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على مراكز التجارة  قوهتا، لكن عندما اربدت قبائل صنهاجة ربت اسم ادلرابطُت ، سعى ىؤالء إىل االستيالء
الضعف، وبعد أف كاف ادلرابطوف ُب  ُب الشماؿ وإىل التحكم ُب السوداف نفسو بعد أف دخلت غانا ُب مرحلة

بعد ذلك صعود قوة أخرى عوض غانا ُب  وقد عرؼ السوداف الغريب .ائلأوج قوهتم ربت زعامة ادلؤسسُت األو 
ـ ( وىوما مكن 1087ىػ/480أيب بكر بن عمر سنة ) حُت فقد ادلرابطوف تناسقهم ُب الصحراء بعد موت

إىل أهنا سقطت بظهور شللكة مايل اليت  إطار شللكة صغَتة، ملوؾ غانا القدامى من العودة إىل احلكم ُب
دلزيد   االقتصادية ادلهمة وكذلك سيعرؼ مشاؿ الصحراء صعود دولة ادلوحدين السوداف ومواردهسيطرت على 

ػػ 685ـ، 1992ابن بطوطة، دار صادر، بَتوت، لبناف ، زلمد بن عبد اهلل اللواٌب، رحلة  من ادلعلومات أنظر:
دار  ،6زكار، جػعبد الرضبن بن خلدوف، تاريخ بن خلدوف، ربقيق حسن شحادة، مراجعة سهيل  ؛687

أبو عبيد البكري، ادلغرب ُب ذكر بالد إفريقية ؛ 268ػػ  264ـ، ص2001 ، لبناف،الفكر اإلسالمي، بَتوت
احلسن الوزاف، وصف إفريقيا، ترصبة زلمد 183ػػ  172وادلغرب، دار الكتاب اإلسالمي، القاىرة، مصر، ص

دار الغرب ، منشورات اجلمعية ادلغربية للتأليف والًتصبة والنشر،  2، ط 2حجي، زلمد األخضر، جػ
أضبد الشكري، اإلسالـ واجملتمع السوداٍل إمرباطورية ؛ 170ػػ 144ـ، ص1983، بَتوت، لبناف اإلسالمي

، 106ػػ  82ـ، ص 1999ـ( ، اجملمع الثقاُب، أبو ظيب، اإلمارات العربية ادلتحدة، 1430ػ 1230مايل )
 .  225ػػ  114

( دراسة مهمة حوؿ مايلكتابو )اإلسالـ واجملتمع السوداٍل إمرباطورية   ُبلقد قدـ ادلؤرخ أضبد الشكري  (****)
ـ( ربدث فيها عن ادلصادر اليت ؽلكن 15ـ/14نقد وربليل مصادر التاريخ ُب منطقة السوداف الغريب )ؽ

ادر األثرية والدراسات يتعلق بادلصالركوف إليها مع تقدَل وعرض جيد لكثَت من القضايا خصوصا ما 
كرب كيولوجيا (، ويقف عند أىم األحباث والدراسات واحلفريات اليت أجريت ُب ادلنطقة من قبل أأ)اال

، كما يعرض بعض من الدراسات األندلسية ادلتعلقة بادلنطقة . ٍب يعرض ادلصادر العربية اجلامعات الغربية
مراحل: األوىل: تضم )ابن حوقل( صورة األرض، و)ابن عبد احلكم(  االسالمية وظروؼ كتابتها وػلددىا ُب

فتوح البلداف، و)اليعقوىب( البلداف، و)ابن الصغَت( أخبار األئمة الرستميُت . ادلرحلة الثانية: البكري ادلسالك 
داف ومصر وادلمالك، وادلغرب ُب ذكر بالد افريقية وادلغرب، واإلدريسي نزىة ادلشتااؽ ، وادلغرب وارض السو 

واألندلس، و)ابن سعيد( كتاب اجلغرافيا و)ياقوت احلموي( معجم البلداف، و)ابن األثَت اجلزري( ربفة 
العجائب وطرفة الغرائب، و)القزويٍت( آثار البالد وأخبار )العباد(، و)احلمَتي(، الروض ادلعطار ُب خرب 

ن بطوطة، وأبو الفداء ادلختصر ُب أخبار األقطار وابن ياقوت كتاب اإلقليم السبع، وابن بطوطة رحلة اب
البشر، وتقوَل البلداف، والنويري هناية اإلرب ُب فنوف األدب، وابن الوردي تتمو ادلختصر ُب أخبار البشر، 
والعمري مسالك األبصار ُب شلالك األمصار، وابن أيب زرع األنيس ادلطرب بروض القرطاس ُب أخبار ملوؾ 
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، نشاألُب صناعة ا ىعش، والقلقشندى صبح األخلدوف تاريخ ابن خلدوفادلغرب وتاريخ فاس، وابن 
يخ اإلسالمي اخلاصة مثل واحلسن الوزاف وصف إفريقيا. وؽلكن الرجوع أيضا إىل  بعض مصادر التار 

، وابن تغري بردى، وغَتىم من الذين قدموا إشارات عن السوداف الغريب، كما تضيف الدراسة ادلقريزي
زلمود كعت وتاريخ السوداف ية وىي قليلة جدا وزبتصر ُب تاريخ الفتاش، للمؤرخ  ادلصادر السودان

. ٍب ادلصادر ادلسيحية كشهادات الربتغاليُت، مثل مرموؿ كارخباؿ إفريقيا. ٍب تقدـ الدراسة الرواية للسعدي
وند مرٍل لوحة الشفوية كما تقف عند أىم الدراسات الغربية والعربية عن ادلنطقة واليت أعلها دراسة رؽل

اث اإلسالمي ُب سلطوطات جغرافية، وجوف ىنويك، الذي لو عديد الدراسات وادلقاالت، منها الًت 
، واألب يوسف كيوؾ مدونة ادلصادر العربية، وجربيل نياف دراسات اقتصادية عن ادلمالك تنمبكتو

دلراجع احلديثة اليت زبصصت ُب السودانية، وإبراىيم طرخاف ، واذلادي الدايل، واضبد الشكري، وغَتىم من ا
-76كـر الصاوي الباز، مرجع سابق، ص   ؛ 51ػ  7ادلنطقة. انظر: أضبد الشكري، ادلرجع السابق، ص

110    . 

ىو عبد الرضبن بن عبد اهلل بن عمراف بن عامر السعدي ، صاحب كتاب تاريخ السوداف من أىم  (*****) 
وأشهر مؤرخي بالد السوداف الغريب إف مل يقاؿ  ثاٍل اثنُت فقط، علا كتبا عن تاريخ ادلنطقة ُب العصر 

نطقة وسكاهنا الوسيط من احملليُت حيث وضع مصنفو لكي ػلفظ تاريخ صنغاي، فجاء شاماًل لتاريخ ادل
 واىم اإلحداث اليت وقعت ُب عهده ىذه الدولة . 

صاحب كتاب  ىو القاضي الفع زلمود كعت بن احلاج ادلتوكل كعت الكرمٍت التنبكي الوعكري( ******)
تاريخ الفتاش ُب أخبار البلداف واجليوش وأكابر الناس، فإنو يقوؿ إنو يؤلف من أجل حفظ الوقائع وعظائم 
األمور، ومن اجل حفظ األنساب ، كما أنو من أجل ذكر سالطُت الصنغي، وذكر عظمتهم واحًتاـ الناس 

 ذلم وطرؽ معيشتهم وكيفية تصريفهم لألمور .  

عن موضوع مصادر السوداف الغريب أف أعداداً كبَتة جدا من ادلخطوطات ُب  دىش ُب األمرإف ادل( *******)
مركز أضبد ادلنطقة مل تر النور بعد، وىي تؤرخ للسوداف الغريب ُب كل جوانب حياتو ُب العصر الوسيط، ففي 

يتها إىل ما سلطوطة، تعود ملك 10,000بابا، ودبساعدة منظمة اليونسكو ًب تسجيل أكثر من  حوايل 
ـ وإهنا مكتوبة ُب ادلقاـ  12أسرة، وجزء كبَت من ادلخطوطات يرجع إىل القرف 100إىل  80يقارب من 

كما ًب العثور من قبل علماء   األوؿ باللغة العربية، اليت كانت اللغة السائدة ُب ادلنطقة ُب ذلك الوقت،
، الصنغي، والفوالٍل باستخداـ Bornuغربيُت على سلطوطات مكتوبة باللغات احمللية األفريقية مثل 

وىذا يعطي ادلصادر نوعاً من التنوع، كما انو يقدـ األفارقة كشعوب مشاركة ذلا القدرة على  احلروؼ العربية. 
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جوف ىنويك، مقالة: ادلتحللة سلطوطات تدؿ على تاريخ إفريقيا كتابة التاريخ بلغاهتا احمللية. أنظر: 
 . 8ػ   3سببكتو، مايل، صبواسطة دانياؿ ديل كاستيلو، الفصيح، 

 قائمة المصادر والمراجع:
 المخطوطات:

مامل تقا: بعض أخبار ىذه البالد احلوسية السودانية وطرؼ أخبار ملوكها  عبد القادر بن ادلصطفى -
العلـو اإلنسانية: نيامي. النيجر،  ُبوسالطينها ونتفا من نوادر علمائها، سلطوطة دبعهد األحباث 

 . 1415رقم:
 .3663 رلهوؿ: تاريخ أرباب كنو: سلطوطة دبعهد األحباث ُب العلـو اإلنسانية، نيامي: النيجر، رقم: -
ادلصطفى بن أضبد بن عثماف مولود، نوازؿ التكرور، سلطوط دبركز أضبد بابا للتوثيق والبحوث التارؼلية،  -

 .  6,5، اجلزء : 1031سببكتو، مؤسسة الفرقاف للًتاث اإلسالمي، ربت رقم

 المصادر :
ابن بطوطة، دار صادر، بَتوت، ، رحلة ـ(1377ىػ/:779ابن بطوطة زلمد بن عبد اهلل اللواٌب )ت -

ـ( ، ادلغرب ُب ذكر بالد 1095ىػ/487ػػ البكري أيب عبيد اهلل بن عبد العزيز)ت .ـ 1992لبناف، 
 أفريقية وادلغرب، دار الكتاب اإلسالمي، القاىرة ، مصر ، د،ت .

 ة، مصر، أيب عبيد، ادلغرب ُب ذكر بالد إفريقية وادلغرب، دار الكتاب اإلسالمي، القاىر البكرى  -
 )د . ت( .

أياـ العرب  ُب، العرب وديواف ادلبتدأ واخلرب ـ(1406ىػ/ 808ابن خلدوف عبد الرضبن بن زلمد )ت:   -
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