مـــجلــــة العلــــوم اإلنسانية /كلية التربية للعلوم اإلنسانية  /المجلد  /23العدد األول  -آذار 2026 /
مملكة أودغست اإلسالمية
(دراسة في احوالها العامة 446-62هـ2004-682/م))
م.م.عبد الحسن كاظم عناد

أ.د .عباس إبراهيم حمادي
المديرية العامة للتربية – بابل

الكلمات المفتاحية :المملكة  ,اودغست  ,غانة  ,السوس األقصى ,السودان الغربي  .المرابطين  ,تجارة الذهب  ,تيبوتان .
ملخص البحث

تعد مملكة أودغست اإلسالمية والتي اشتهرت باسم عاصمتها واكبر مدنها أودغست  ،مدينة التجارة  ،ومدينة الذهب وهي أهم

مدد المملكددة التددي نشددات وسددم العديددد مد التنا اددات التددي حبددد ا نتوصددن الددو مددن مددا غمددل ومددا منهددا  ،ويمكد لنددا أ نجمددن تلد
اإلشددكاحت بمددا يلددي  ،هددن م ملكددة أودغسددت عربيددة أم سددودانيةن هددن سددكانها مد الأبامددن العربيددة أم مد الأبامددن السددودانية ن هددن العوامددن
اح تصادية هي التي خلأت م أودغست مملكة ن لماذا كانت أودغست مديندة الصدراعات السياسدية بدي اليدانيي مد جهدة والمدرابمي

م جهة أخدر؟ن هدن الددي اإلسدالمي دخدن مبكد ار الدو مديندة أودغسدت متمامندا مدح الممدالت العسدكرية للعدتي العربدي اإلسدالمي للميدرب
العربي  ،أم جاء نشر اإلسالم علو أيدي المرابمي بأيادة عبد اهلل ب ياسي ن فكن هذه األسملة تبمد

عد جدواب  ،و دد عمدن البام دا

مابوسعهما مد اجدن مدن تلد احشدكاليات و تواديي المأدامي التاريخيدة يتادم العديدد مد العأدرات منهدا المو دح والمددود وأهميدة ذلد
للمملكة والبلدا المجاورة  ،وتسميتها وعلو أي لعظ اعتمدنا في بم نا  ،ميادة علو دراسة المؤسد

فددي د ارسددتنا أ نعمددي تاريخددا لتاسددي

وتداريا التاسدي

واسدتمعنا أ نصدن

المملكددة ومؤسسددها ميددادة علددو د ارسددة سددكا المملكددة بددانهم شددعب عربددي والددذي كددا ل د نصدديب

األك رية بي األ لية م المنوج تناولت العأرات احخر؟ كيعية دخون الددي اإلسدالمي الدو هدذه المملكدة والدذي كدا متمامندا مدح ممدالت
عأب ددة بد د ن ددافح وموس ددو بد د نص ددير مي ددادة عل ددو د ارس ددة جه دداد المملك ددة ف ددي نش ددر ال دددي اإلس ددالمي هن ددا  ،ود ارس ددة المي دداة احجتماعي ددة
واح تصادية فيها لكونها م الممال الينية بالذهب الخالص ،ميادة علو كونها مرك ام تجاريا مهمدا والدذي كدا عدامال مهمدا دفدح الممالد

المجاورة م ن غانة للسيمرة عليها

درسنا كذل النظم اإلدارية لمملكة أودغست و د بينا في المد والأر؟ التابعة للمملكة المذكورة ،ودراسة النظام العسدكري لبيدا الأدوة
العسكرية الكبيرة والأوية للمعاظ علو المملكة ودفح األخمار عنها  ،أما النظام السياسي فأد أوادمنا فيد نظدام المكدم فدي المملكدة واهدم
علدو السدلمة ومالدة اليندو

دمة الميداه وجعداا ا بدار والتنداف
العوامن التي أدت الو انأرال المملكة والتي كانت عوامن داخليدة منهدا ش ا
والتدرا التددي كددا يعيشددها أبندداء مملكددة أودغسددت  ،وعوامددن خارجيددة تتم ددن بتهديددد الأددو؟ المجدداورة لهددا حسدديما الأددوة اليانيددة التددي امتلددت
مملكددة أودغسددت احسددالمية يتاددم البم د

اياددا اسددتعرال أهددم النتددامم التددي توصددلت اليهددا الد ارسددة منهددا تمتددح مملك دة أودغسددت

اإلسالمية بمو ح مهم واستراتيجي بي بلدا السودا اليربي م جهة وبلدا الميرب العربي م جهة اخر؟  ،ذل المو دح التدي اكسدبها
األهميددة التجاريددة وجعلهددا تتميددم بنش ددام ا تصددادي سياسددي كبيددر ميددادة عل ددو ا المملكددة ددد ج ددذبت اليهددا التج ددار العددرب ال ددذي اخددذوا
يستخدمو الصكو في تبادلهم التجاري
Abstract

Awdaghast Islamic kingdom is a famous by the name of it's capital and the biggest city

Awdaghast, commercial city and gold city. Awdaghast was the important city in this kingdom which

was established between different problem . We are studying the history of this kingdom in order to
like is Awdaghast Arabic or Sudany

solve this contrasts problem. There are many question
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kingdom? Is the population from Arab tribes or from Sudanies ? Is Awdaghast kingdom established
by economic reasons? Why was the struggle between Ghanies and Muravids is situated in
Awdaghast kingdom ? Is the Islamic religion entered early in this kingdom by the earliest Arab
military invades of liberation western Arab lands, or by Abdullah bin Yassin the leader of Muravids ?
All these questions search for answers. Researchers do all their bests to reach for the best
results of this research in order to explain the historical actual.The study contains many paragraphs

in order to reach for good results. We study the situation, the border of this kingdom to clear the
significance for Awdaghast kingdom and for it's neighbor countries. We also study it's name and we
choose the correct name which is " Awdaghast ". This section study the founder and the date of it's
foundation. The population of this kingdom are consisted from the Arab nation who were the majority,

and from Negroes who were the minority. Other paragraphs studies the spread of Islamic religion in
this kingdom. Islamic religion entered this kingdom at the same time of Uqbah bin Nafia, and Musa
bin Nusair invaded toward western land. We also study the social and the economic life which was
very rich because the kingdom contains pure gold and it was important commercial center who
encourage other countries like Ghanah to control on this kingdom. We study the administration

system of this kingdom. We also study Awdaghast's army who is very strong in order to defend the
borders of this kingdom. The political regime is the important subject in this section. The collapse of
this kingdom returned to internal reasons like the shortage of the water, the competition upon the
authority and the richness live of the nation of this kingdom. The external reasons were the threaten

of neighbor powers like Ghanah who occupy the Awdaghast kingdom. The research contains many
results like the significance of it's situation who give the kingdom economic activities and attract the
Arab merchants who used cheque in their treatment.
Key words

Awdaghast , Kingdom , Arab tribes , Islamic religion , Ghanah .
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: *الموقع والحدود

ا مدينددة أودغسددت هددي جددمء م د مملكددة متراميددة األم دراا يملددي عليهددا المؤرخددو والجيرافيددو المسددلمو اسددم مملكددة أودغسددت

 ومد الشدمان منعصدال الدو،  ومد اليدرب البمدر الممديم يالممديم احملسدي، اإلسالمية ويمد هذه المملكة م الدشري بالد السدودا
األ صو كانها مح سجلماسدة

ومدينة أودغست تأح ييمنمرفة مماذاة ع السو

أما مدينة أودغست فهي مركم ماارة مملكة أودغسدت اإلسدالمية
ا يي

2ي

1ي

الو أودغست

 وم الجنوب بالد السودا، اليرب بالد سجلماسة
موين السا ي ا صر أاالع م السو

وتعددرا هددذه الصددمراء بد د صددم ارء صددنهاجة ومو عهددا مشدداب لمو ددح مكددة المكرمددة مي د

ومو ددح مدينددة

4ي

3ي

مل

 وهددي مدينددة صددييرة صددمراوية،

أودغسددت مدينددة بددي جبلددي فددي لددب البددر جنددوبي مدينددة سجلماسددة بينهددا نيددا وأربعددو مرملددة فددي رمددان ومعدداوم

ولما كدا مو دح مملكدة أودغسدت

6ي

 وبذل فا مدينة أودغست تأح بي صمراء لمتونة وبالد السودا، 5أودغست يكو جنوب تامدلتي
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مو عا صمراويا متم علو هذه المملكة نشوء عال ات تجارية و أافية وسياسية بينها وبي تل المد والممالد المجداورة لهدا  ،ميدادة علدو
تا رهددا وتا يرهددا بالمركددات واحنأالبددات السياسددية التددي تهددم المنمأددة كمددا سنواددي ذل د حمأددا فددي البم د
ي7

العرل فا المدينة المدذكورة تأدح بدي خمدي عدرل  11و  11درجدة شدمان خدم احسدتواء
التددي تتكددو منهددا جمهوريددة موريتانيددا اإلسددالمية ومكانهددا ا

أمددا المو ددح بالنسددبة لخمددوم

 ،وهدي بهدذا المو دح امدد؟ المدد المهمدة

ي تجداوسددت  Tegdaoustشددر ي مدينددة ي تاكانددت Tagant

ي1

وهددذا

يدن علدو أنهدا مد المدد المندرسدة ماليدا ولدم يعدد لهدا وجدود ا مو دح مملكدة أودغسدت الصدمراوي العريدد جعدن منهدا ملأدة وصدن بدي
منامي وأ اليم شمان الصمراء وجنوبها مي

ي1

انها تبعد ع مملكة غانة مسيرة خمسة عشر يوما

ي11

 ،أو ا نتي عشرة مرملدة

وهدذا مدا

جعن مري الأوافن التجارية تمر عبر أ ارادي هدذه المملكدة ممدا عداد باإلربدان واليندو علدو مكومدة هدذه المملكدة وشدعبها وجعلهدا عرادة
للتناف

بي الأو؟ العظمو في تل المدة للسيمرة عليها

التسمية :

ورد لعظ يي أوذغست

في العديد م المصادر الجيرافية بد ي العدتي دم السدكو  ،وفدتي الدذان المعجمدة واليدي المعجمدة  ،وسدكو

السددي المهملددة  ،والتدداء فو هددا نأمتددا

ي11

وكددذل وردت بلعددظ يي أودغسددت

واليدي المعجمددة وسددكو السددي المهملددة وفددي اخرهددا تدداء م ندداة فددوي
ي13

أورده اب مو ن

ي12

بد د يي فددتي الهم دمة وسددكو ال دواو وفددتي الدددان المهملددة

و ددد اعتمددد البام ددا فددي تمأيددي تسددمية هددذه المدينددة عددن مددا

اذ أوردها بالدان ح بالذان واب مو ن في كتابد صدورة األرل ميد

اند يعدد مد الرمالدة والجيدرافيي العدرب الدذي

ماروا هذه المدينة وهو شاهد عيا فيما ذكر م أخبار هذه المدينة م نواميها الجيرافية واحجتماعية واح تصادية كافدة  ،والشداهد خيدر
ي14

م المسموع في تو يي الرواية التاريخية  ،وا مدينة أودغست هي امد؟ المد العربية التي تتاخم بلدا السودا اليربي
المؤسس وتاريخ التأسيس :

لم تسععنا المصادر التاريخية التي ذكرت مملكة أودغست ع تاريا تاسيسها بالابم في اليوم والشدهر والسدنة  ،ولكد يمكنندا أ

نستأريء النصوص التاريخية متو يمكننا التوصن الو مأبة تاريخية تم بها تاسي

أ م د ملددو صددنهاجة ي نيلوتددا ب د تالكدداكي
يأارب م خم

مملكة أودغسدت اإلسدالمية ذكدر ابد أبدي مرع

ي15

الصددنهاجيي ت 222هد د 136م وهددو امددد ملددو أودغسددت اإلسددالمية و ددد مكددم مددا

وستي عاما ،مد هندا يمكد الأدون اعتمدادا علدو الروايدة المدذكورة أ أودغسدت أصدبمت مديندة تجاريدة مهمدة وماادرة

ممده درة لأبامددن صددنهاجة الصددمراء بمدددودي157هد د  773م اذ ا

يددام مملكددة أودغسددت كددا سددابأا لهددذا التدداريا نعهددم م د التدداريا

المتأ دددم أ مملك ددة أودغس ددت عاص ددرت عص ددر ال ددوحة ف ددي ب ددالد المي ددرب ال ددذي يمت ددد ب ددي ع ددامي ي 114 -15ه د د  111 – 113م

وعاصرت الدولة احدريسية الذي يمتد مكمها بي عامي ي375 – 172هد 115 – 711م وكدذل
 362 – 216ه د 172 – 111م وعاصددرت يددام اإلمددارة األمويددة فددي األندددل
عاص ددرت الخالفددة احمويددة ف ددي األن دددل

يدام الدولدة العامميدة بدي عدامي ي

بددي عددامي ي316 -131ه د 121 -755م وكددذل

م د عددامي422 –316هد د 1141-121م

ي16

ولمددا كان ددت مملكددة أودغسددت مملكددة واس ددعة

ونااددجة ولهددا نعوذهددا وأهميتهددا اددم المأددب التاريخيددة السددالعة الددذكر فالبددد أ يكددو نشددوؤها سددابأا لهددذه الت دواريا السددالعة ويمك د أ
نرجعهددا الددو المأددب التاريخيددة التددي تمامنددت مددح ممددالت العددتي العربددي لددبالد الميددرب العربددي فددي عهددد الأامدددي الع دربيي عأبددة ب د نددافح

العهري في مملت ال انية ي63 -62هد 613 -612م وموسو ب نصير في مملت عام ي16هد  715م و د بلغ النعوذ العربي الو
الصمراء في بع ة مبيب ب عبيدة ب عأبة ب نافح في وحية عبيد اهلل ب المبماب في عام ي114هد 732م
أما مؤسسو مملكة أودغست اإلسالمية ؟

ير؟ البام ا ا العان األكبر في تاسي

ي11

مملكة أودغست يرجح الو الأبامن الصنهاجية التي فرات سيمرتها علو تل المنامي
ي21

ومر ها التجارية  ،وخاصة بيلة لمتونة والتي كا ملو هذه المملكة م رجالها
فيمك أ نجملها بعدة عوامن منها -
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أوال  :تأح مملكة أودغست في وسم الصمراءي 21وهي بهذا المو ح تكو بي مركمي مهمي هما شمان الصمراء وجنوبها  ،مي
ي22

الأوافن التجارية في من وترمان

ي23

ثانيا  :وفرة المياه وخاصة م ا بار

وغالبا ما تكو ا بار ممال لتجمح الأبامن التي أخذت ترتادها لريها وري ميواناتها ميد
ي24

تستخدم الدواليب حستخراج المياه منها لالستعادة م مياهها في أغرااهم المختلعة

كانت
كاندت

ثالثا  :مو عها علو معتري المري التجارية الذاهبة شماح وجنوبا وكا م أهم المدري ،هدو المريدي الدذي يدربم سجلماسدة باودغسدت دم
الو غانة  ،و د انتعش هذا المريدي فدي الأدر ال اربدح الهجدري العاشدر المديالدي ،وكدا هدذا احنتعداش بسدبب اندد ار المريدي الدذي يدربم
مصددر بيانددة عبددر الصددمراء والرمددان ،وتعددود أسددباب انددد ار هددذا المريددي الددو ك درة الريددان التددي صددادفتها الأوافددن التجاريددة والتددي أهلكددت
الك يددر منهددا  ،ميددادة علددو الهجمددات التددي تعراددت لهددا الأوافددن التجاريددة مد

ي25

مدداع المدري

التجددارة الددو مريددي سجلماسددة ددم الددو أودغسددت وهددذا المريددي يكددو علددو شددكن م ل د

السو

وأودغست والالح احمون هو الممتد بي سجلماسة وأودغست مي

الو غانة وم

أرس د فددي مدينددة أودغسددت وا صددر أاددالع بددي

يأدر بمسدير شدهري

م الو مراكم اإلنتاج السودانية ي م ن كوغ وسامة وكمم وكوكو

ا هددذه العوامددن أدت الددو تمددون مددري
ي26

ي27

ومد أودغسدت يسدير هدذا المريدي

رابعا  :الوفرة والندرة للمواد الداخلة في التجارة وهي وفرة الملدي فدي بلددا الميدرب العربدي وخاصدة فدي أوليدن والتدي بينهدا وبدي أودغسدت
ي21

مسير شهر

ويوجد كذل في منمأة تيامه شمان أودغست

ي21

ي31

الملدي ووفدرة الددذهب فدي غانددة وغيرهددا مد بلدددا السددودا اليربدي

 ،ويندر وجود الذهب في بالد الميرب العربي يااا الو ذلد نددرة
ا كددن هددذه العوامدن تاددافرت فيمددا بينهدا وأدت الددو تاسددي

مملكددة

أودغست اإلسالمية وتمورها
سكان مملكة أودغست اإلسالمية :

ي31

ا سكا مملكة أودغسدت اإلسدالمية هدم أخدالم مد جميدح األمصدار

ي32

وكاندت الرياسدة لأبيلدة صدنهاجة

ي33

الأبامن التي تسك الصمراء الكبر؟ وهدم موجدودو فدي كدن مكدا بدالميرب ح يكداد يخلدو مدنهم جبدن وح بسديم

والتدي تعدد مد أكبدر
ويمكد للبدام ي أ

يأسما سكا مملكة أودغست اإلسالمية علو سمي
األول  :سكا الصدمراء مد

بيلدة صدنهاجة وهدم أصدماب المدان والماشدية الدذي يعيشدو فدي البدراريي 34وهدم بمدو عديددة منهدا

ي35

جدالددة ومركمهددا مدينددة اوليددن

ميد

ي36

يك ددر الملددي ومو عهددا ريددب مد أودغسددت ومريددي سجلماسددة

بيلدة

 ،وا ديددار هددذه الأبيلددة مصددا بة

لديار السودان يي وكاندت هدذه الأبيلدة ا ددر علدو كعدان السدودا مد أيدة بيلدة اخدر؟ وهدي مد أ دو؟ الأبامدن بسدبب اشدتيالها بتجدارة الملدي
ي37

والتبر والر يي

ي31

أما بيلة مسوفة فتمتد مااربها في منمأة املة مجدبدة تأدح بدي سجلماسدة فدي الشدمان وأودغسدت فدي الجندوب

و بيلة لمتونة فهي كبر؟ بامن المل مي بالصمراء وكانت فيهم الرياسة ولهم مل عظيم توار منهم ملو دوخوا الدبالد الصدمراوية ومد
ي31

وهنددا

يجدداورهم م د شددعوب السددودا ومملددوهم علددو اإلسددالم

بامددن صددنهاجية اخددر؟ كانددت تسددك الصددمراء المعروفددة بصددمراء

صنهاجة ومنهم بامن مغاوة وتريكة وغيرها م الأبامن التي تشكن العمود العأري لمملكة أودغست اإلسالمية
الثااااني  :سددكا المددد وخاصددة مدينددة أودغسددت ماا درة مملكددة أودغسددت اإلسددالمية فعيهددا أمددم ح تمصددو وأهلهددا أخددالم م د جميددح
ي41

األمصار و د استومنوها لك رة خيرها ونعاي أسوا ها وتجارتها

وبمددا ا سددكا مدينددة أودغسددت م د سددامر األمصددار فهددذا يجعددن مدينددة أودغسددت مدينددة تجاريددة  ،وتجارتهددا رامج د ولهددذا يأصدددها
التجدار مد مختلددا المددد واأل مدار أمددا للسددك الدددامم فيهدا وأمددا للسددك المؤ ددت وذلد للعمددن فددي التجددارة  ،وا لهدؤحء التجددار تددا ي ار فددي

سكانها أافيا واجتماعيا وا تصاديا ودينيا وليويا

الا وسكا المد التجارية يكونو أك ر تما ار وأك ر أافدة مد غيدرهم مد سدكا
ي41

المد احخر؟  ،و د تمك سكا أودغست أ يجمعدوا دروة هاملدة مكندتهم مد أ يعيشدوا فدي يسدر وتدرا
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أودغست صعة العروبة فأد ذكر البكر؟ي 42يي وسكانها ] أودغست[ أهن افريأية وبر جان ونعوس ومنانة ونعماوة  ،هدؤحء أك درهم وبهدا نبدذ
م سامر احمصار

وهذا دلين ناصح علو عروبة مملكة أودغست اإلسالمية مي

ي43

ا هذه الأبامن عربية األصن

 ،ميادة علو أ

بيلددة صددنهاجة وهددي الأبيلددة األ ددو؟ وذات النعددوذ األوفددر واليددد المددولو علددو جميددح أبندداء مملكددة أودغسددت والددذي كانددت بايددديهم ال ددروة
اح تصادية فهم يسيمرو علو المريي ولهم الم
العليا في المملكة المذكورة مي

علي وم منهم مامري ل

ي45

الذي ح يداني في الدحلة علو مياه ومسدالك ي ، 44كاندت بيددهم السدلمة السياسدية

ا مل صنهاجة تنبروتا ب اسعي ر كا يلي أمرهم مدة عشري سنة وان يي ح يمان في كن سنة يرد
مدة الهدرم السياسدي فدي مملكدة أودغسدت كدا بيدد بيلدة صدنهاجة الميربيدة

وهذه دحلدة واادمة علدو أ

العربيددة ا هددذه ا راء التددي مرمهددا البام ددا لددم تك د تراددي مددا مر د بعددل الكتدداب ع د سددكا مملكددة أودغسددت اإلسددالمية ومددنهم
ابراهيم مرخا الذي و ح في تنا ل كبير  ،فم جهة يذكر يي أ أودغست مدينة سوننكي األصدن ولدو أ مكامهدا مد البربدر البديل
م

بيلة لمتوندة

ي46

 ،وهدذا ا درار واعتدراا بدا السدلمة السياسدية العليدا كاندت بيدد بيلدة لمتوندة ونريدد أ نميدد مرخدا معلومدة بدا
ي47

بيلة لمتونة م الأبامن العربية التي ترجح في نسبها الو بيلة ممير العربية

يذكر مرخا

ي41

مد جهدة اخدر؟ يي تدم فدتي أودغسدت

موالي سنة  111م وواح مكام غانة عليها ماكما سوننكيا اسودا وربما اتخذها مل غانة ممدن ا امدة لد فدي بعدل األو دات ومندذ ذلد
أمدا البامد

التاريا أصبمت أودغست خااعة ليانة وتدفح ل الجمية

والذي ذكر أ مملكة أودغست هي يي امد؟ مسدتومنات سدوننكي

ي41

ا خدر الدذي نندا ل ارمد فهدو مممدد جمدان الددي سديد

ويدذكر بامد

ي51

خدر هدو الددالي

ا يي أودغسدت مديندة مد مدد

السودا اليربي يمك للبام ي أ يدمظو هذه ا راء بما يلي
أوال  :ا مكام مدينة أودغست م البيل م

بيلة لمتونة فكيا تمتل

بيلة لمتوندة السدلمة السياسدية مدا لدم يكد لهدا اعددة جماهيريدة
ي51

عرياددة واسددعة تدددعم السددلمة السياسددية فددي مملكددة أودغسددت اإلسددالمية فأددد ذكددر اب د مو ددن

اسعيشر يلي أمرهم م عشري سن ة وان يي ح يمان في كن سنة يرد علي وم منهم مامري ل

وكددا مل د صددنهاجة تنبروتددا ب د

ولما كا أمر صنهاجة علو الصدمراء

 ،لذا يرجي البام ا ا الملو الصنهاجي الذي فراوا سيمرتهم علو الصمراء  ،كدانوا ملوكدا علدو أودغسدت ومد هدؤحء الملدو
يتلوتا ب تالكاكي الصنهاجي ي ت 222هد  136م وولي بعده معيده األ ير ب فمر ب يتلوتا ي ت 217هد 111م وولي بعده
ي52

تميم ب األ ير الذي أ ام ملكا علو صنهاجة الو سنة ي316هد 111م والذي تعري أمر صنهاجة م بعده

ثانياا  :ا الوجددود العربددي فدي مملكددة أودغسدت كددا أ ددم مد السدديمرة اليانيدة السددوننكي  ،وا السديمرة السددوننكي الأصديرة علددو مملكددة
أودغست ح يعني ممو الهوية العربية وااعاء الهوية السوننكي السوداء عليها

ثالثااا :ا السدديمرة واسددتعمار الشددعوب ح يييددر الهويددة الومنيددة للسددكا فمهمددا مالددت مدددة احسددتعمار تبأددو الشددعوب ممتعظددة باصددالتها
و وميتها

رابعا  :كا للوجود ال عربي اعدة عريأة متم لة بالأبامن الصنهاجية المذكورة انعا ميادة علو بامن مناتة العربية يي ويسدك هدذه المديندة ]
أودغست [ مناتة م العرب

ي53

الحياة الدينية :

ح يمك د ألمددة م د األمددم أ تخلددو م د معتأدددات وديانددات خاصددة بهددا و ح يمك د أ تنمصددر تل د األمددة بمعتأددد معددي فظدداهرة

احعتأاد متمورة وغير ابتة عند األمم ا الشعب األودغستي بن أ يعتني الديانة اإلسالمية حبد أ تكدو لد معتأددات عديددة سدواء

أكانت و نية أم غيرها الو أ تسربت الديانة اليهودية الو الصمراء الكبر؟ وبمدا ا صدمراء صدنهاجة هدي جدمء مد الصدمراء الكبدر؟
فالبد للشعب األودغستي أ يكو
اليهود اد الروما مي

د تسربت الي الديانة اليهوديدة ميد

اتجهدت الهجدرات اليهوديدة اليهدا مندذ عدام 115م علدو ا در دورة

سل المهاجرو مريأي مختلعي امدهما يسير جنوبا الو ايري عبر النيجر األوسم م الو السنيان وهنا
ي54

لمي بهم العرع ا خر عبر جنوب مدراكش وموريتانيدا وادرار

أمدا الدياندة احخدر؟ التدي يمكد الأدون انهدا تسدربت الدو شدعب أودغسدت
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مملكة أودغست اإلسالمية
أ.د .عباس إبراهيم حمادي
فهي الديانة المسديمية ميد

م.م.عبد الحسن كاظم عناد
ي55

كاندت الصدمراء ملجدا لمريددي احادمهاد الدديني والسياسدي

انتشدار اإلسدالم فدي األرل اتبدح

لدم يكد

سبيال وامدا بن سل انتشاره مسال شتو وم هذه المسال
أوال  :العتي العسكري الذي تبناه الجيش العربي اإلسالمي
ثانيا :الكلمة الميبة والمكمة البالية والموعظة المسنة التي يمملها المسلم المؤم الو غير المؤم ويبدي لد فادامن اإلسدالم ومدا يعدتي
 ،فيسدتجيب الرجدن ل سدالم عد ميدب نعد

لمعتنأي م أبدواب الخيدر واألمدن وامممندا الدنع

وايمدا عظديم فدي ملدب الرممدة مد اهلل

تعالو

ا دخون اإلسالم وانتشاره في أفريأيا اعتمدد علدو العدرب سدواء أكدانوا مد الجيدوش العربيدة العاتمدة أم مد أبنداء المندامي التدي دخلهدا

المسلمو األوامن ولهذا يمكننا أ نعد الرعاة والدعاة والتجار هم الذي

داموا بنشدر اإلسدالم الدو جاندب العمليدات العسدكرية التدي كاندت

تتملبها ظروا المرملة ا الممالت العسكرية التي ادها عأبة بد ندافحيت63ه د 612م فدي مملتد ال انيدة عدام ي63-62ه -612
ي56

613م وموسو ب نصير في مملت عدام ي16ه د 715م كاندت دد أوصدلت اإلسدالم الدو الصدمراء
وحية عبيد اهلل ب المبماب في أوامن الأر ال اني الهجدري ميد
نددافح غاميددا الددو الميددرب فبلددغ السددو

األ صددو وارل السددودا

نجدده فدي سدنةي114ه د 732م يي بعد
ي57

و دد تاكدد النعدوذ اإلسدالمي فدي
مبيدب بد عبيددة بد عأبدة بد

يتبددي لنددا أ اإلسددالم اخددذ يتسددرب عبددر الصددمراء الددو بلدددا

السدودا اليربددي التددي أخددذت شددعوب تدددخن فددي اإلسددالم مرملددة بعددد مرملدة وا أهددن السددودا اسددلموا موعددا بددال اسددتيالء امددد علديهم ولددم
ي51

يسددتون امددد علدديهم  ،ومددنهم م د هددم دددماء فددي اإلسددالم

بليددت مملكددة أودغسددت ذروة عظمتهددا و وتهددا فددي الأ درني التاسددح والعاشددر

الميالديي و د بذن ملوكها أ صو درجات التعاني في سبين نشر اإلسالم بي المنوج و دد امدت بددور كبيدر فدي الددعوة الدو اإلسدالم بدن

مركة المرابمي

ي51

ي61

ومما يدن علو أ اإلسالم دخدن الدو مملكدة أودغسدت بدن ظهدور دولدة المدرابمي فأدد ذكدر يدا وت الممدوي

يي

أ أهن أودغست مسلمو يأرأو الأر ويتعأهو ولهم مساجد وجماعات اسلموا علو يد المهدي عبيد اهلل وكانوا كعا ار يعظمو الشم
ويدداكلو الميتددة والدددم

ا المددرابمي لددم يكون دوا هددم الددذي ادخل دوا اإلسددالم الددو مملكددة أودغسددت بددن ا اج دراءاتهم وسياسددتهم أدت الددو
ي61

امديداد عددد الدداخلي فدي اإلسددالم

بلدا السودا اليربي مي

أمدا التجدارة فأدد لعبدت دو ار رياديددا فدي انتشدار اإلسدالم ودخولد الددو مديندة أودغسدت ومنهدا الددو

كا عمن التجارة وانتشار اإلسالم توأمي ح ينعصال وخاصة في هذه األصأاع البعيدة

جهاد مملكة اودغست اإلسالمية في نشر الدين اإلسالمي :

مر جهاد أبناء مملكة أودغست اإلسالمية في سبين نشر اإلسالم في الممال المجاورة لها بمرملتي
ا
األولااى  :وهددي التددي سددبأت امددتالن الم درابمي لمملكددة أودغسددت وتمريرهددا م د أيددادي اليدداني وفددي هددذه المرملددة كانددت الدددعوة هددي
األسا

الذي اعتمد علي

أهن اودغست احسالمية لنشر اإلسالم فدي الممالد المجداورة وخاصدة اليدانيي

ا العال دات التجاريدة كاندت

ممدهدرة بددي أودغسددت وغانددة والتجددارة كددا لهددا دور ريددادي فددي انتشددار اإلسددالم ودخولد الددو مملكددة أودغسددت ومنهددا الددو بلدددا السددودا

يسر انتشار اإلسدالم مد أودغسدت الدو بلددا السدودا اليربدي فهدو دور ملدو أودغسدت الجهدادي فدي
اليربي أما العامن ا خر الذي ا
 Tibotanالذي كا شديد التمم لنشر اإلسدالم  ،دو ار كبيد ار فدي نشدر اإلسدالم
نشر اإلسالم فأد لعب المل األودغستي يي تيبوتا
بي

ي62

وم وبي المنوج المجاوري م نامية الجنوب

و د بليت مملكة أودغست بالدي اإلسالمي مبليدا عظيمدا مد الأدوة والمكاندة اذ

ا صدامب أودغسددت عدام ي361 – 351ه د 171- 161م يي تدي بد يروتدا بد ويشدوا بد ندمار رجدن مد صدنهاجة  ،وكددا
دا ل أميد م عشري ملكا م ملو السودا كلهم يؤدو ل الجمية

ي63

ددد

يتبي للبام ي م هذا الأون أ اإلسالم د بلغ هدفد فدي

شعوب السودا اليربي الذي اسلموا مواعية متخذي م هذا الدي سبيال ومما يدلن علو وصون اإلسالم الو بلدا السدودا اليربدي
302
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ون البكريي 64يي ومدينة غانة مدينتا سهليتا أمداهما المدينة التي يسكنها المسدلمو وهدي مديندة كبيدرة فيهدا ا ندا عشدر مسدجدا امددها
يجتمعو في  ،ولها أحممة والمؤذنو والراتبو  ،وفيها فأهاء  ،ومملة علم
المسلمي علو مأربة م مجل
ي67

غانة فيصعها البكري

ي65

مكم المل

يي وفي مدينة المل مسجد يصلي في م يعد علي مد

يي وتراجمة المل م المسدلمي

ييوفيها م المسلمي ك ير

ي ، 66أمدا مديندة ي غيداروا وهدي مد مدد مملكدة

وهذه األدلة ت بدت دخدون اإلسدالم وانتشداره فدي غاندة وغيرهدا مد بلددا السدودا

اليربي كا بعان مملكة أودغست اإلسالمية
ا عبددد اهلل اب د ياسددي

الثانيااة  :انتشددار اإلسددالم بعددد امددتالن الم درابمي لمملكددة أودغسددت اإلسددالمية عددام ي446هد د 1154م مي د

الددمعيم الرومددي لمركددة المدرابمي لددم يتجد شددماح فددي بدايددة دعوتد بددن اتجد شددر ا نمددو منمنددو النيجددر فامتددن مدينددة أودغسددت عاصددمة
ي61

مملكة أودغست اإلسالمية حستردادها م الدولة التي اغتصبتها وليممن أهن غانة علو دخون اإلسالم
ي61

يبدو وااما اتخذ م مدينة أودغست ماارة

ا عبد اهلل ب ياسدي كمدا

ومنملأا لش عمليات العسكرية لنشر الدي احسدالمي فدي بلددا السدودا اليربدي و دد

مكن امتالل لمملكة أودغست م نشر احسالم في غانة وغيرها م بلدا السودا اليربي ميادة علو ان تمك م ا امة األمالا مح
شددعب التكددرور والددذي يأددح الددو الجنددوب مد مملكددة غانددة لكسددر شددوكة اليدداني

ي71

لددم يتو ددا نظددام األمددالا الددذي أ امد عبددد اهلل بد

ياسي عند مدود م ملكة التكرور بن شمن عدددا مد الوحيدات التدي كدا يمكمهدا مكدام مد البديل أو مد السدود كالوحيدات فدي منمأدة ي
ي71

ادرار وي تاجانت والذي ماربوا مح اب ياسي اد مملكة غانة
اليربددي كددا لد

وصدعوة الأدون ا جهداد عبدد اهلل بد ياسدي فدي مندامي السدودا

ددار ونتددامم سياسددية ودينيددة وا تصددادية وواددح مددال ألممدداع ملددو غانددة الددو ني الراميددة الددو احسددتيالء علددو المصددادر

الرميسددة لل ددروة وال دراء وامتكارهددا سدواء فددي صددمراء صددنهاجة أم فددي بددالد السددودا اليربددي وبخاصددة تجددارة الملددي والددذهب ميددادة علددو أ
أم ل المدود الجنوبية للصمراء متو يتمك م أ يتوج شماح إل امة دولة العدن المنشدودة التدي
سيمرت علو هذه المنامي كا د ا
كا ينوي إل امتها بعد أ تهاوت عروش ملو الو نية وسأمت تيجدانهم تمدت أ ددام المسدلمي عدامي461ه د 1176م ميد سدأمت فدي
ي72

العام المذكور مدينة غانة

ي73

عاصمة مملكة غانة الو نية بعان جهاد المرابمي وتامياتهم اإلسالمية الجسيمة

نستنتم م كن ما تأدم ذكره أ الرجان البيل كا لهدم دور كبيدر فدي نشدر الددي اإلسدالمي فدي ممالد السدودا وممدا يددلن علدو
هذا احستنتاج أ الرجان البيل كا لهم نعوذ وي علو هذه الشعوب ] السودا [ التي تنظر اليهم علو انهم أسداتذة ومرشددي فدي كدن
ي74

ما يتصن بالدي والدنيا

وبهذا يبأو العان األكبر لدخون شعوب السودا فدي الددي اإلسدالمي الدو مملكدة أودغسدت فدي نشدر الددي

اإلسالمي في هذه الممالد

ا النعدوذ والأدوة التدي امتلكتهدا مملكدة أودغسدت جعدن بلددا السدودا اليربدي تدرتبم مدح البلددا اإلسدالمية

بعال ات وية ومتنوعة وهي عال ات ديمة أدت الو ال

نتامم يمك أ نجملها بما يلي

أوال :امدياد انتشار الدي احسالمي في بلدا السودا اليربي

ي75

ثانيا :استأرار عدد كبير م الأبامن العربية في المنامي المعتومة

ثالثا :أخذت الأو؟ المجاورة تنظر بعي المسد الو مملكة أودغست وأخذت تسعو لالنأاال والسيمرة عليها
ي76

ومما يبرم هذه العال ات بي مملكة أودغست وممال السودا اليربي ما يذكره اب مو ن

ييوماجة ملو أودغست ماسة م اجدن

الملددي الخددارج الدديهم م د ناميددة اإلسددالم وأياددا يبددي هددذه العال ددة فددي ول د يي ومل د أودغسددت هددذا يخددالم مل د غانددة

ي77

ا هددذه

الصالت المتنوعة وهذه الجهود البارمة د أدت الو انتشار اإلسالم في غربي أفريأيا
الحياة االجتماعية والثقافية :

لما كا سكا مملكة أودغست أخالما مد سدامر األمصدار فأدد كاندت عداداتهم ومهداراتهم وتأاليددهم وأعدرافهم وسدلوكياتهم وعلدومهم

وفنونهم متباينة ومختلعدة مسدب البيمدة التدي عاشدوا فيهدا واتمددوا منهدا وعاشدوا فيهدا سدواء أكاندت ميداة صدمراوية أم مدنيدة وبمدا انهدم دد
اشتيلوا في التجدارة فأدد جمدح األهدالي دروة هاملدة مكندتهم مد أ يعيشدوا فدي يسدر وتدرا كمدا مكندتهم مد أ يمرعدوا العندو والمادارة
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ي71

تتبددي لنددا مالددة التددرا التددي عاشددها أبندداء مملكددة أودغسددت اإلسددالمية مد خددالن ددون البكددري

ييوبهددا مبددا مسددنة ومنددامن رفيعددة

ويتواددي لنددا مد هددذا الكددالم أ المسددتو؟ المعاشددي واح تصددادي رفيددح عنددد أهددن أودغسددت وهنددا دليددن خددر علددو مالددة التددرا التددي

عاشدها أبنداء أودغسدت أنهدم كددانوا يسدتخدمو السدود للخدمدة فددي بيدوتهم يي وبهدا سدودانيات مباخدات ممسددنات تبداع الوامددة بمامدة م أددان
وأك ر  ،تمسد عمدن األمعمدة المبيدة مد الجومينأدات والأمداما وأصدناا الملدوات وغيدر ذلد
ذوات البشرة البيااء يي وبها جوار مسدا الوجدوه بديل األلدوا متيندات الأددود
أ لية مي

ي11

كا سكا أودغست د امتلكوا عددا واف ار م الر يي المنجي

ي11

ي71

اشدتهرت أودغسدت بجمدان نسدامها

ولدم يكد المندوج يشدكلو نسدبة مد السدكا اح

يستخدمونهم للخدمة في بيوتهم أما اليرباء م التجار فأد

كانوا يأيمو في مدينة أودغست ألغرال تجارية فتكو ا امتهم الو مي تصريا بااعتهم فيكو سكنهم في المدينة بشدكن مؤ دت أو
يسددتمر الددو مددي

أمددا الجانددب ال أددافي فددي مملكددة أودغسددت اإلسددالمية فأددد ا ددر فيد الرفدداه واحنتعدداش التجدداري فددي المملكددة المددذكورة فأددد
ي12

انتشر في المملكة وخاصة مدينة أودغست فكا فيها ييجامح ومساجد ك يرة هلة في جميعها المعلمو للأر
الحياة االقتصادية :

اشتهرت مملكة أودغسدت اإلسدالمية مد الناميدة اح تصدادية بالم ارعدة والتجدارة واللتدي تعددا العمدود العأدري للميداة اح تصدادية

للمملكة المذكورة
الزراعة :

ي13

اشتهرت مملكة أودغست اإلسالمية بمراعة الأمي والدخ والدذرة واللوبيداء والنخيدن ويدمرع بهدا ايادا التدي والمنداء
ي14

لديال فأدد ا تصدر اسدتهالك علدو الملد وأهدن اليسدار مدنهم

الأمي في مملكة أودغست كا

ا انتداج

أمدا مدري الدري المعروفدة عنددهم فعديددة

فمنهددا السددأي ع د مريددي األممددار الصدديعية أو ع د مريددي الدددواليب التددي تسددتخرج ميدداه األنهددار لالسددتعادة منهددا فددي سددأي الممروعددات

والميواندداتي ، 15ممددا اد؟ الددو تنددامي ال ددروة الميوانيددة فكانددت ك ي درة ورخيصددة واهددم الميوانددات اليددنم والبأددر مي د
ي16

عشدرة اكدبش

ي17

و ينتشددر ميدوا اللمددم وهدو ميدوا يصدبر علددو العمدش يعديش فددي الصدمراء ويشددب اليدمان

يشددتر؟ بالم أددان الوامددد
تنتشددر الجمدان بشددكن

كبيددر وهددي عمدداد الميدداة التجاريددة فددي مملكددة أودغسددت اإلسددالمية والجمددن هددو الددذي مهددد المريددي أمددام الأوافددن التجاريددة وجعلهددا مسددال

ممرو ة للتجارة وال أافة لتؤ ر تا ي ار عميأا في مجر؟ التاريا علو مافتي الصمراء
التجارة :

ي11

أما م النامية التجارية فأد اشتهرت مدينة أودغست بكونها مرك ام تجاريا مهمدا ميد
**

اليربيدة عد مريدي الصددمراء

انهدا كاندت مممدة حتصدان الميدرب بافريأيدة

ممدا سددهن يددام عال دات تجاريددة فرادتها ماجددة كدن مددرا للمددرا ا خدر وبددذل اعتمدد التبددادن التجدداري

علو نظام المأاياة فالملي يستبدن غالبا بالذهب والر يي
أمل دوا علددو الصددمراء م د منعددذي

ي11

ولما وصن العرب العاتمو الو الميرب األ صو ماملي اريدة اإلسدالم ،

المنعددذ األون هددو مصددر  ،والمنعددذ ال دداني هددو الميددرب األ صددو  ،وبددذل فتم دوا ميدداليي الصددمراء

بمسدداعدة الأبامددن التددي كانددت تأمد المنمأددة

ي11

فمملكددة أودغسددت كانددت تأددوم بمهمتددي أساسدديتي م د الجانددب التجدداري وهمددا التنظدديم

والتصريا فالتنظيم فهو تنظيم عملية التبادن التجاري بي بلددا السدودا وأودغسدت مد جهدة والميدرب العربدي مد جهدة أخدر؟ وأمدا

التصريا فهو ع ملية التبادن التجاري لتصريا منتجات الميرب العربي وبلدا السودا اليربي وكانت هذه المنتجات تعتمدد علدو الملدي
والذهب ميادة علو انتعاش تجارة الد يي انتعشت تجارة الملدي انتعاشدا ك يد ار فدي مديندة أودغسدت لماجدة اإلنسدا اليد للمعدام والتخدمي
والصددناعات اليذاميددة وغيرهددا م د احسددتعماحت التددي يمتاجهددا اإلنسددا

أودغسددت شدده ار وامدددا
ي13

اليربي

ي12

تك ددر مندداجم الملددي فددي جمي درة أوليددن والتددي تبعددد ع د مدينددة

 ،ومنمأددة تيددامة شددمان مدينددة أودغسددت وكددا التجددار المياربددة يأومددو بنألد فددي مدريأهم الددو بلدددا السددودا

ا الملي علو ما يبدو كا شميما أو معدوما في بلدا السودا اليربي وبذل ظهرت ماجة سكا هذه المنامي الدو الملدي
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ومما يظهر أهمية الملي أ اب بمومة لما رمن الو بالد السودا اليربي هو ورفا ييلم يمملوا معاما او ذهبا او فادة  ،بدن الملدي
والخددرم والباددامح للمأاياددة

ي14

ويظهددر ذلد جليددا أياددا مد

الملدي الخدارج الدديهم مد ناميدة اإلسددالم فاند ح دوام لهددم اح بد

ددون ابد مو ددن

ي15

يي ومدداجتهم الددو ملددو أودغسددت ماسددة مد اجددن

يبددو للبددام ي أ انعددام الملدي فددي بلددا السدودا اليربددي يعدد امدد

األسدباب الرميسددة التدي دعددت مكدام غانددة الدو امددتالن مديندة أودغسددت أمدا أ مددا الملدي فأددد بليدت درجددة عاليدة مد الأيمدة التجاريددة يي
وربما بلغ ممن الملي في دواخن بلد السودا وا اصي ما بي مامتي الو ال مامة دينار

ي16

ي17

الملدي الدو بدالد السدودا صدار الد م المددالوا للعبدد أو األمدة هدو ممدن جمدن مد الملددي

وبعد اتساع التجارة وك درة وصدون سدلعة
أ الملدي كدا سدببا رميسدديا

يتبدي للبامد

إلنعاش تجارة الر يي في مملكة أودغست وغيرها م بلدا السودا اليربي يي وكاندت لهدم أمدوان عظيمدة ور يدي ك يدر كدا للرجدن مدنهم
ألا خادم وأك ر

ي11

ي11

و د جاءت هدذه التجدارة ييمد سدر ة دوم أبنداء دوم فدي بدالد السدودا

الو التجار الداخلي اليهم ويخرجهم الو بالد السو

 ،وكدانوا يبيعدونهم بدالبخ
ي111

األ صو وامدا أعددادهم فهدم ييأمدم وأعدداد ح تمصدو

مد الد م

وماد عددد الر يدي بعدد

العددتي المرابمددي ألودغسددت اذ ا ارل صددنهاجة مجدداورة لددبالد السددودا وأهددن الميددرب يعاددلو السددود علددو البدديل لصددبرهم وتمملهددم

وماعتهم واخالصهم

ي111

 ،و د رافي هذه التجارة هجرة جماعية للسود الذي توجهوا الو وامات سو

ي112

و راها ملبا للعلم

ويتبي

لنا ا م نتامم هذه التجارة امدياد الوشامم الدموية بي الشمان والجنوب أنعشت تجارة الملي تجارة الذهب الذي يك ر في هذه المديندة
يي والذهب اإلبريم الخالص خيوما معتولة  ،وذهب أودغست أجود ذهب األرل وأصم

ي113

يتبي للبام ي مما ذكدر مدون النشدام

اح تصددادي لمدينددة أودغسددت أنهددا لعبددت دورهددا الماسددم فددي الميدداة اح تصددادية للم اركددم التجاريددة الميربيددة وم د هنددا أصددبمت العال ددات

التجارية ابرم م الدور الذي كانت تأوم ب مدينة سجلماسة والتي كانت ملأة وصن بي بلدا الميرب العربدي ومديندة أودغسدت  ،ممدا

جعددن هددذا النشددام اح تصددادي يميددم أهددن أودغسددت بددال راء وأشددار البكددريي 114يي وكانددت لهددم أمدوان عظيمددة ور يددي ك ير

وممددا يدددن

علو ر ي النشام التجاري وامدهاره في مدينة أودغست أ ابد مو دن الدذي مار المديندة المدذكورة رأ؟ يي باودغسدت صدكا فيد ذكدر مدي
لبعاهم علدو رجدن مد تجدار أودغسدت  ،وهدو مد أهدن سجلماسدة بدا ني وأربعدي ألدا ديندار
المشري اإلسالمي وهذه دحلة علو عظم التبادن التجاري

ا الرفاه واحنتعاش التجاري في مدينة أودغسدت فأدد بلدغ درجدة مد الر دي

وهم أرباب نعم جميلة وأموان جليلة  ،وسو ها عامرة الدهر كل حيكاد يسدمح احنسدا
ي116

ي115

وهدذه سدابأة لدم يكد لد م يدن فدي

فيهدا صدوت جليسدة لك درة جمعد واواداء أهلد

ا امدهددار األسدواي ندداتم عد وفدرة المنتجددات وارتعدداع الأدددرة الشدرامية للمتبا دعي ولددذا نددر؟ األسدواي مكتظددة بالمتباددعي وهددذا

المان ينمبي علو أسواي مدينة أودغست

ا احمدهار اح تصادي الذي مصدلت عليد مملكدة أودغسدت حبدد أ يدنعك

المركة ال أافية والعكرية في المملكة المذكورة فأد كا فيها جامح ومساجد ك يرة هلة في جميعها المعلمو للأر

النظام االداري لمملكة أودغست اإلسالمية :

كددا النظددام اإلداري الددذي اعتمدت د مملكددة أودغسددت اإلسددالمية هددو نظددام ملكددي و ار ددي يأددوم علددو أسددا

مكمها م الملو م

بيلة لمتونة والذي كا اخرهم ي يتلوت

ي117

بلددي مي د

ايجابيدا علدو

تعا ددب علددو

الذي كا معاص ار لعبد الرمم ب معاوية الداخنيت172هد 711م

ا الأبامددن الصددنهاجية ه ددي العمددود العأ ددري الددذي امددت عليد د مملكددة أودغس ددت اإلسددالمية وب ددذل ك ددا يمل ددي عليه ددا مملكددة أودغس ددت
الصددنهاجية كان د ت مدينددة أودغسددت عاصددمة للعديددد م د الأددو؟ التددي مددرت علددو مكددم مملكددة أودغسددت اإلسددالمية فأددد كانددت عاصددمة
ي111

اإلمبرامورية الصنهاجية التي كا يخاح لها عدد م اإلمارات في افريأية اليربية

و دد اتخدذها ملد غاندة اعددة وماادرة لمكمد

الددذي فرا د عندددما سدديمر علددو مدينددة أودغسددت سددنةي 111ي311هد د 111م وكانددت ماا درة لعبددد اهلل ب د ياسددي الددذي دخددن مدينددة

أودغست ومرد مكم اليانيي منهاي 111عام ي446هد 1154م
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كانت المملكة المذكورة تتددد2كو م عدد م المد والأر؟ كا اشهرها مديندة أودغسدت العاصدمة ومد المواادر احخدر؟ هدي
رية يي تماماناوت

ف ي مرا صمراء مدينة غانة مدوم ام عبدد اهلل بد ياسدي يي تيندي يممدار
ي111

هذه الأبامن المل مة التي تارب في تل النوامي
النظام العسكري :

مرصت مملكة أودغست اإلسالمية منذ بداية تاسيسها علو وتها  ،لذا كا لماما عليها أ تبم

م أ تكو مملكة وية يهابها جيرانها وكا ذل نابعا م

فدال يبعدد ا يكدو

دد انمددر مد

ع السبن والوسامن التي تمكنها

ال ة أسباب

أوال  :كانددت مدينددة أودغسددت عاصددمة مملكددة أودغسددت بم ابددة معتددان المواصددالت بددي بددالد السددودا اليربددي والمنددامي التددي تأددح شددمان
صمراء صنهاجة

ي112

ي113

ثانيا :كانت مملكة أودغست مخمنا مهما للذهب الذي تستورده م بالد السودا اليربي

ثالثااا :األممدداع المت اميدددة م د الممال د المجدداورة وخاصددة غانددة الو نيددة للسدديمرة علددو مملكددة أودغسددت اإلسددالمية واسددتيالن رواتهددا ا
األسباب المذكورة انعا دفعت مملكة أودغست اإلسالمية الو اتباع عدد م الوسامن التي تجعن وتها العسكرية وة ح يسدتها بهدا وكدا
منه ددا ا ام ددة نظد ددام األم ددالا علدددو الصد ددعيدي ال ددداخلي والخدددارجي  ،فامد ددا علد ددو الص ددعيد الد ددداخلي فهدددو ا ام ددة األمد ددالا ب ددي الأبامد ددن
ي114

ا نظام األمالا الذي اعتمدت مملكدة أودغسدت اإلسدالمية لدم يكد

الصنهاجية

نظامدا داخليدا يعدمم مد

ي115

بن ذهبت الو ا امة األمالا مح الممال المجاورة حسيما مملكة التكرور التي تأح الو الجنوب م مملكة غانة
التي كا يستخدمها أبناء مملكة أودغست اإلسالمية فهي الأسدي التدي يصدنعونها مد الأصدب والددبابي
سعو ملو صنهاجة الو بناء جيش وي يام مصالي بالدهم ويأيها م شر األعداء مي
ي117

فدددا ل د أك ددر م د عش دري ملكددا م د ملددو السددودا كلهددم يددؤدو الي د الجميددة
ي111

األودغستي كانت متاتية م نظام األمالا الذي أ ام ملو أودغست

وتهدا العسدكرية فمسدب
أما عد األسدلمة

مد شدجر احبندو ي ، 116لدذل

كا امد ملو أودغست ل جيوش ك يرة

وهددذه الأددوة الجبددارة التددي يملكهددا المل د الصددنهاجي

ا الأوة التي بناها ملو أودغست تظهدر عظمتهدا فدي أ
ي111

وامدا م ملوكهم كا يركب في أميد م مامة الا نجيب فا الخين في تل البالد ليلة

وكددا احعتمدداد الكبيددر فددي هددذه الددبالد علددو مددا يبدددو علددو اإلبددن بسددبب مبيعددة بالدهددم الصددمراوية و ابليددة اإلبددن علددو تممددن العمددش
مصن تمور مهم في تركيبة الجيش خاصة بعد تمرير عبد اهلل ب ياسي مملكة أودغست م السديمرة اليانيدة فكدا الجديش الدذي تأددم
ي121

ب عبد اهلل ب ياسدي يتكدو مد العرسدا وا خدرو جمالدة ولكد اغلدبهم كدا مد المشداة مدمودي بالرمدان التدي اجدادوا اسدتعمالها

يمكد لندا الأدون ا الجديش الدذي تمكد عبدد اهلل بد ياسدي بد مد تمريدر مملكدة اودغسدت  ،كدا مد المل مدي وهدم اللممدة نعسدها التددي

يتكو منها شعب أودغست لذا فدا شدعب أودغسدت كدا جدمءا مد جديش عبدد اهلل بد ياسدي الدذي مدرر مملكدة أودغسدت مد السديمرة
اليانية مي

ا المرابمي كدانوا دد ابتندوا معسدك ار علدو مأربدة مد مديندة أودغسدت ] العاصدمة [ متدو تكدو مأد ار حنمدالي عمليداتهم
ي121

المربية ومستودعا أل أالهم

ومرك ام لتموي جيوشهم

النظام السياسي:

كانت مملكة أودغست تتميم باهمية تجارية ودينية وفكرية وهذه األهمية جعلت م الممال المجداورة تممدي فدي السديمرة علدو هدذه

المملكة والتخلص م نعوذها وتأليص دوره علو بلدا السودا اليربي كانت مملكة غانة فدي مليعدة تلد الممالد التدي تسدعو جاهددة

في السيمرة علو مملكة أودغست العربية اإلسالمية وكانت هذه الياية ناتجة بععن عوامن عديدة يمك أ نجملها بما يلي
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ي122

أوال :العامن الديني ويتم دن فدي التندا ل الدديني والعكدري بدي مملكدة غاندة ذات الدياندة المجوسدية وعبدادة األصدنام

ودياندة أودغسدت

اإلسالمية

ثانيا :الرغبة فدي السديمرة علدو تجدارة الصدمراء وبدالد السدودا اليربدي وبخاصدة تجدارة الدذهب والملدي الدذي كاندت بدالد السدودا اليربدي
بام

الماجة الي بمي

ح وام لهم اح ب

ي123

ثالثا :المجاورة والجوار بي مملكة أودغست ومملكة غانة مي

ي124

رابعا  :أصبمت مملكة أودغست سامة للصراع بي
ي125

أهم مراكم اليانيي التجارية

تبلغ المسافة بينهما مسيرة خمسة عشر يوما أو ما يعادن عشري مرملة

وتي كبيرتي وهما الأوة اليانية والأوة المرابمية والذي عمموا علو احسدتيالء علدو

 ،وبذل تا رت مملكة أودغست تا ار كبي ار م النوامي كافة بهذا الصراع

ا األسدباب احنعدة الددذكر هدي التدي دفعددت مملكدة غاندة الددو امدتالن مملكدة أودغسددت فدي عدام ي311ه د 111م ووادح مكدام غانددة

عليها ماكما سوننكيا أسود وربما اتخذها ملد غاندة ممدن ا امدة لد فدي بعدل األو دات  ،ومندذ ذلد التداريا أصدبمت أودغسدت خاادعة
ي126

ليانة وتدفح لها الجمية متو منتصا الأر المادي عشر الميالدي تأريبا

يبددو للبدام ي أ اتخداذ مديندة أودغسددت مأد ار إل امدة ملد غانددة يرجدح الدو أهميدة عاصدمة مملكددة أودغسدت باعتبارهدا أ دو؟ الممالد
الموجودة في المنمأة واستيالءه عليها يسهن علي السيمرة علو مناجم الملي في صمراء صنهاجة وكذل علو عأدة شبكة المواصدالت
الصدمراوية التدي تدتمكم فيهدا مديندة أودغسدت بددي بلددا السدودا اليربدي وبلددا العدالم احسددالمي التدي تأدح شدمان وشدري مديندة ومملكددة
ي127

أودغست  ،ويسهن عليها اياا السيمرة علو بأية ممال بالد السودا اليربي
مجددر؟ األمدددا
ي446هد 1154م

أما المرا السياسي احخر الذي كا ل تدا ير فدي

السياسددية فددي مملكددة أودغسددت هددو مركددة الم درابمي بأيددادة عبددد اهلل ب د ياسددي يت451هد د 1151م الددذي دخلهددا عددام
ي121

لم يك لنشر اإلسالم بن أعاد رون اإلسالم في مملكة أودغسدت  ،فكدا لمركدة المدرابمي دور كبيدر وفعدان فدي
ي121

ا دخددون اإلسددالم الددو مملكددة أودغسددت لددم يك د علددو عهددد

ي131

ا هذا الرأي يدمل الرأي الأامن يي اد عبد اهلل بد ياسدي

امديدداد انتشددار اإلسددالم وتأويددة العأيدددة اإلسددالمية فددي السددودا عامددة

المرابمي بن يرجدح الدو عهدد العدامميي يي ا أهدن أودغسدت مسدلمو يأدرأو الأدر ويتعأهدو ولهدم مسداجد وجماعدات اسدلموا علدو يدد

المهدي عبيد اهلل وكانوا كعا ار يعظمو الشم

وياكلو الميتة والدم

جماعت لنشر الدي بمد السيا في عام 1142م وهاجم الأبامن المجاورة وأرغمها علو بون اإلسالم

ي131

وم الوااي أ جهاد عبد

اهلل اب ياسي كا يهدا الو هدفي رميسي هما -
أوال  :اعادة مجد اإلسالم في المنامي التي ميت فيها الو نية السوداء
ثانيا :كسر شوكة الأوة الو نية المتم لة بمملكة غانة والأادمة م الجنوب ميد
ي133

خا ددح له ددا اغل ددب بام ددن ص ددنهاجة الص ددمراء وأدت له ددا الجمي ددة

الصددنهاجية فددي الصددمراء خاددعت لهددا عددامي 311هدد 111م

ي134

ي132

كدانوا أعظدم دوة سياسدية فدي السدودا اليربدي

والتدي

مت ددو ا مدين ددة أودغس ددت عاص ددمة مملك ددة أودغس ددت اإلس ددالمية

و ددد بدداءت جميددح ممدداوحت الأبامددن الصددنهاجية الصددمراوية حسددتعادة

المدينة المذكورة بن أ يمررها عبد اهلل ب ياسي عام ي446هد 1154م م

انقراض مملكة أودغست اإلسالمية :

باة الو نيي

تادافرت عوامددن عديددة علددو انأدرال مملكددة أودغسدت اإلسددالمية كمدا يسددتأري البامد

يأسم هذه العوامن علو سمي داخلية وخارجية
اإلسالمية  ،ويمك للبام أ
ا
أما العوامن الداخلية فيمك لنا ا نجملها بعدة امور منها
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األمدددا

التدي مددرت بهدا مملكددة أودغسددت

مملكة أودغست اإلسالمية
م.م.عبد الحسن كاظم عناد

أ.د .عباس إبراهيم حمادي
أوال  :ا م أسباب يام مملكة أودغست اإلسالمية كا وفرة المياه مي

ي135

وو وعها علو معتري المدري  ،وربمدا

كا بها بار عذبة

كا شمة المياه وجعداا ا بدار التدي تك در فدي مملكدة أودغسدت السدالمية مد أسدباب انأدرال المملكدة المدذكورة وممدا ي بدت صدمة هدذا
ي136

الأون أ صمراء مملكة أودغست كا ماؤها ليال وأ ممارع أودغست كانت تسأو بالدوحب
ثانيا :التناف

علو السلمة مي

ي137

ولي أودغست في السنوات المتاخرة ملو اععاء غير ادري علو ادارة شؤو المملكة

ثالثااا :ا مالددة التددرا التددي وصددن اليهددا شددعب أودغسددت كانددت عددامال مسدداعدا علددو انهيددار الملد فددي أودغسددت ميد
تددؤدي الددو أ يي

الارورية

ا مالددة التددرا

تنشددا بنددوهم وأعأددابهم فددي م ددن ذل د م د الترفددح ع د خدمددة أنعسددهم ووحيددة ماجدداتهم ويسددتنكعو ع د سددامر احمددور
ي131

فياذنو باحنأرال

وكذل ا مالة الترا تؤ ر في يي أ يعود العسكر الو ا ن األعداد فتاعا الماجة لذل وتسأم وة لدولة ويتجاسر عليها مد الددون
ويدداذ اهلل فيهددا بالعندداء

ي131

وأمددا العوامددن الخارجيددة فتتم ددن بددالأوة اليانيددة التددي امتلددت مدينددة أودغسددت العاصددمة عددام ي311هد د

111م وكذل تعراها حمتالن المرابمي عامي446هد 1154م

ي141

يمك لنا مما ذكرناه مد دححت الأدون ا هدذه هدي األسدباب المأيأيدة وراء انأدرال مملكدة أودغسدت اإلسدالمية والتدي لدم يعدد لهدا
ي141

وجود سو؟ أمالن في مدينةي تجداوست شر ي مدينة يتاكانت في جمهورية موريتانيا اإلسالمية
الخاتمة:

ا الخدول فدي د ارسددة تداريا مملكدة أودغسددت مد جوانبد الجيرافيدة واح تصدادية واحجتماعيددة والسياسدية كافدة  ،اظهددر العديدد مد

النتامم يمك أ نجملها بما يلي

أوال  :تميمت مملكة أودغست بمو ح ستراتيجي مهم بدي بلددا السدودا اليربدي مد جهدة وبلددا الميدرب العربدي مد جهدة أخدر؟  ،ممدا
جعددن مملكددة أودغسددت تلعددب دو ار مهمددا س دواء م د الجانددب التجدداري أم م د الجانددب السياسددي  ،ويمك د أ نعدددها الظهيددر اح تصددادي

والسياسي لبلدا الميرب العربي
ثانيا  :أ بتت الدراسة بمال مماعم ك ير م البام ي والكتاب في مجان التاريا والذي ألمأوا مملكة أودغست ببلدا السودا اليربي ،
وأ بتت الدراسة أ مملكة أودغست مملكة عربية تأح في الأمر الموريتاني وهي م الممال المندرسة ماليا

ثالثاا  :أظهددرت الد ارسددة أ الشدعب الددذي كددا يسدك مملكددة أودغسدت كددا يتكددو مد أخددالم مد الأبامددن  ،لكد النسدبة العظمددو كانددت
للأبامددن العربيددة  ،أمددا الأبامددن السددوننكية فلددم تك د اح أ ليددة  ،وهددذا مددا جعددن السددلمة السياسددية العليددا فددي مملكددة أودغسددت بيددد الأبامددن

الصنهاجية وخاصة بيلة لمتونة العربية التي ترجح في أصولها الو بامن ممير العربية
رابعا :كشعت الدراسة أ اسالم سكا مملكة أودغست كا يرجدح الدو المأبدة التاريخيدة المبكدرة التدي دخلدت فيهدا دوات العدرب المسدلمي

بأيادة عأبة ب نافح وموسو ب نصير ولم يك انتشار اإلسالم فدي مملكدة أودغسدت يرجدح الدو عهدد دخدون المدرابمي بأيدادة عبدد اهلل

ب ياسي مدينة أودغست والذي

اموا علو تنوير النا

بتعاليم اإلسالم

خامسااا :كانددت مملكددة أودغسددت تتميددم بنشددام ا تصددادي سياسددي كبيددر ممددا جعددن الممالد المجدداورة لهددا تسددعو للسدديمرة عليهددا  ،حسدديما
مملكة غانة م جهة وسيمرة المرابمي م جهة أخر؟

سادساً :ا ال صمراء الكبر؟ لم تعد مامال يأا بي مملكة أودغست وأ مار الميرب العربي بسبب اهمية هذه المملكة
الهوامش :

312

مـــجلــــة العلــــوم اإلنسانية /كلية التربية للعلوم اإلنسانية  /المجلد  /23العدد األول  -آذار 2026 /
* لالمالع علو مو ح ومدود مملكة أودغست  ،ينظر شكن ر م ي1
 1المموي يا وت ب عبد اهلل الرومي البيدادي  ،يت626هد 1226م ،معجم البلدا  ،د م  ،دار صادر  ،بيروت  1151 ،م ،
271 1
2

م

277 1 ،

 3احدريسي مممد الشريا ،يت561هد 1164م  ،الميرب وارل السودا ومصر واحندل
اختراي احفاي  ،د م  ،مم برين  ،ليد  1164 ،م  ،ص 32

ماخوذ م كتاب نمهة المشتاي في

 4المموي  ،معجم البلدا 277 -276 1 ،
 5تامدلت وهي مدين ة كبيرة اسسها عبد اهلل ب ادري

العلوي وهي مدينة سهلية كبيرة العمارة مافلة باحسواي علو أر

نهر درعة

 ،شر ي مدينة لممة وبينها وبي مدينة درعة مسيرة ستة ايام ينظر  ،مؤلا مجهون ي كاتب مراكشي  ،يالأر الساد

الهجري ال اني عشر الميالدي  ،كتاب احستبصار في عجامب احمصار  ،د م  ،تعليي سعد مغلون عبد المميد  ،مم دار
الشؤو ال أافية  ،بيداد  ، 1116 ،ص  213؛ البيدادي صعي الدي عبد المؤم ب عبد المي ،يت731هد 1331م ،
مراصد احمالع علو اسماء احمكنة والبأاع  ،م ،1تمأيي علي مممد البجاوي  ،مم دار امياء الكتب العربي ، 1154 ،
131 1
 6مؤلا مجهون ي كاتب مراكشي  ،احستبصار في عجامب احمصار  ،ص 215

 7الدالي الهادي المبرو  ،مملكة مالي احسالمية وعال اتها مح الميرب وليبيا  ،م ، 1مم دار الملتأو  ،بيروت 2111 ،م ،
ص 52
 1مرخا

ابراهيم علي  ،امبرامورية غانة احسالمية  ،د م  ،الهياة المصرية العامة للتاليا والنشر  ،الأاهرة 1177 ،م  ،ص

21

 1البكري عبد اهلل ب عبد العميم يت417هد 1114م  ،المسال والممال  ،م ، 1دار الكتب العلمية  ،بيروت 2113 ،م ،
355 2
 11احدريسي  ،الميرب وارل السودا ومصر واحندل

 ،ص 32

 11المموي  ،معجم البلدا  277 1 ،؛البيدادي  ،مراصد احمالع علو اسماء احمكنة والبأاع 131 1 ،

 12الألأشندي اممد ب علي ،يت121هد 1411م  ،صبي احعشو في صناعة احنشا  ،م  ،1تمأيي يوسا علي موين  ،دار
العكر  ،دمشي 167 5 ، 1117 ،
 13اب مو ن مممد ب علي النصيبي ،يت367هد 177م  ،صورة احرل  ،د م  ،منشورات مكتبة المياة  ،د ت  ،ص -16
11
 14ا لعظ السودا اليربي أدي واخص م لعظ بالد السودا والتي هي أعم واشمن  ،ا ارل بالد السودا تتاخم ارل الميرب
ومصر م

بن الجنوب وهي بلدا مأعرة واسعة شا ة وهم أجنا

ك يرة اما بلدا السودا اليربي في نظر الكتاب الممد ي فيملي

علو بالد غرب افريأيا وهي األرااي الممتدة م المميم األملسي غربا الو بميرة تشاد شر ا والتي اصملي كتاب اوربا في العصور
الوسمو علو نعتها باسم بالد نيجيرتيا  Nigritiaنسبة الو نهر النيجر أما سكانها فهم متخلعو وهم وم يعيشو كالبهامم ح ملو لهم
وح أمراء وح جمهوريات وح مكومات وح عادات يكادو ح يعرفو مرع المبوب ويلبسو جلود الينم ولي

ألمد منهم امرأة خاصة ب

؛ ينظر المأدسي  ،مممد ب اممد ب أبي بكر،يت311هد 111م  ،أمس التأاسيم في معرفة األ اليم  ،م ، 1دار الكتب العلمية ،
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مملكة أودغست اإلسالمية
م.م.عبد الحسن كاظم عناد

أ.د .عباس إبراهيم حمادي
بيروت  2113 ،م  ،ص114؛ مرخا

امبرامورية غانة اإلسالمية  ،ص 7؛الو ام

المس ب مممد العاسي  ،وصا أفريأيا ،

ترجمة  ،مممد مجي واخرو  ،د م  ،مم الجمعية الميربية للتاليا والترجمة وانشر ،الربام 151 2 ، 1111 ،

 15اب أبي مرع علي ب عبد اهلل العاسي،ي كا ميا بن سنة 726هد 1326م  ،األني
ملو الميرب وتاريا مدينة فا

 ،د م  ،مم دار المنصور  ،الربام  1172 ،م 121-121 ،

 16السامرامي ابراهيم  ،واخرو  ،تاريا العرب وماارتهم في احندل
 17م

الممرب برول الأرما

في أخبار

 ،د م  ،الموصن  ،ص 111

 ،ص 111

 ،ص 117

 11م

 11البكري  ،المسال والممال 344 2 ،
 21ب مو ن  ،صورة احرل  11 ،17 ،؛ اب سعيد الميربي ،علي ب موسو ،يت615هد 1216م  ،كتاب الجيرافيا  ،م، 1
تعليي اسماعين العربي  ،منشورات المكتب التجاري للمباعة والنشر والتوميح  ،بيروت  ،1171 ،ص 113؛ المميري ،مممد عبد

المنعم ،يت727هد 1326م  ،الرول المعمار في خبر اح مار ،د م ،تمأيي امسا عبا

 ،دار الألم  ،بيروت ، 1175 ،

ص 64- 63؛ شلبي  ،اممد  ،موسوعة التاريا احسالمي والماارة احسالمية  ،م، 1مكتبة النهاة المصرية  ،الأاهرة ،
1172م  115 6 ،؛ بوفن ،ي و  ،الممال احسالمية في غرب افريأيا وا رها في تجارة الذهب عبر الصمراء الكبر؟  ،د م ،
تعريا ماهر ريال  ،احنجلو المصرية  ،الأاهرة  ،ص15
ص 235 – 234

 21البكري  ،المسال والممال  345 2 ،؛ اب سعيد الميربي  ،كتاب الجيرافيا ،
 22المموي  ،معجم البلدا 271 1 ،

 23البكري  ،المسال والممال 344 2 ،
 24المميري  ،الرول المعمار  ،ص 63
 25اب مو ن  ،صورة احرل  ،ص 65
 26م

 ،ص11

 27م

 ،ص11

 21م

 ،ص  11؛ احدريسي  ،صعة الميرب وارل السودا ومصر واحندل

 ،ص 32

 21مرخا  ،مملكة غانة احسالمية  ،ص66
 31البكري  ،المسال والممال 364 2 ،

 31مؤلا مجهون ي كاتب مراكشي  ،احستبصار في عجامب احمصار  ،ص  215؛ اب سعيد الميربي  ،كتاب الجيرافيا ،
ص 113
 32م
 33اب منصور عبد الوهاب  ،بامن الميرب  ،د م  ،الممبعة الملكية  ،الربام  ، 1161 ،ص 321
 34اب مو ن  ،صورة احرل  ،ص 17

 35اولين جميرة مشهورة ومنها يممن الملي الو جميح بالد السودا ؛ ينظر  ،المميري  ،الرول المعمار  ،ص64
 36مممود مس اممد ،يام دولة المرابمي ، ،د م ،مكتبة النهاة المصرية  ،الأاهرة  ،1157 ،ص46
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 37اب خلدو

عبد الرمم ب مممد،يت111هد 1415م  ،العبر وديوا المبتدأ والخبر في ايام العرب والعجم والبربر وم

عاصرهم م ذوي السلما احكبر  ،د م دار الكتاب اللبناني  ،بيروت 1177 ،م  112 6 ،؛ مممود يام دولة المرابمي
 ،ص113
 ،ص  ، 46اب منصور  ،بامن الميرب  ،ص333

 31م

 31اب منصور  ،بامن الميرب 332 ،

 41مؤلا مجهون ي كاتب مراكشي  ،احستبصار في عجامب احمصار  ،ص215
 41بوفن  ،الممال احسالمية  ،ص15
 42المسال والممال 344 2 ،
43

للمميد م المعلومات ينظر البكري المسال والممال  355 2 ،؛ اب سعيد الميربي علي ب موسو  ،بسم احرل في

المون والعرل  ،تمأيي خوا

رنيم جنيش  ،معهد موحي المس  ،تموا  ، 1151 ،ص ، 51الناصري اممد ب خالد ،

احستأصا حخبار دون الميرب اح صو  ،د م  ،تمأيي جععر الناصري  ،مممد الناصري  ،مم دار الكتاب  ،الدار البيااء
 64 -63 1 ، 1154،؛ السامرامي خلين ابراهيم واخرو  ،تاريا الميرب العربي  ،د م  ،مم مديرية دار الكتب  ،الموصن ،
د ت  ،ص 16-15
44
45

اب مو ن  ،صورة احرل  ،ص 11

مرخا  ،امبرامورية غانة احسالمية  ،ص42
 ،ص42

46

م

47

اب اح ير ،علي ب ابي الكرم الشيباني الجمري،يت631هد 1232م  ،الكامن في التاريا ،م ، 2دار الكتاب العربي ،

بيروت  74 1 ، 1167 ،؛ اب ابي مرع  ،احني

الممرب  ،ص111

41

مرخا  ،امبرامورية غانة احسالمية  ،ص21

41

سيد مممد جمان الدي  ،انتشار احسالم في غرب افريأيا  ،جامعة الأاهرة  ،معهد البمو والدراسات احفريأية  ،رسالة

ماجستير  ، 1174 ،ممبوعة علو الة كاتبة  ،ص11
51
51

الدالي  ،مملكة مالي احسالمية وعال تها مح الميرب وليبيا  ،ص52

اب مو ن  ،صورة احرل  ،ص17

52

اب ابي مرع  ،احني

53

البكري  ،المسال والممال 355 2 ،

54

بوفن  ،الممال احسالمية  ،ص73

55

م

57

اب خلدو  ،العبر111 4 ،

51

الجراري  ،أافة الصمراء  ،ص 11-1

51

مرخا  ،امبرامورية غانة احسالمية  ،ص42

56

61

الجراري عبا

الممرب برول الأرما

 ،ص121-121

 ،أافة الصمراء  ،د م  ،مم دار ال أافة  ،الدار البيااء  ، 1171 ،ص11

معجم البلدا 271 1 ،

 61مرخا

 ،امبرامورية غانة احسالمية  ،ص47 ، 41
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مملكة أودغست اإلسالمية
أ.د .عباس إبراهيم حمادي
 62م

م.م.عبد الحسن كاظم عناد

 ،ص42

 63البكري  ،المسال والممال 245 2 ،؛ مؤلا مجهون ي كاتب مراكشي  ،احستبصار في عجامب احمصار  ،ص216
 64البكري  ،المسال والممال 362 2 ،
 65م
166البكري  ،المسال والممال 363 2 ،
167م

364 2 ،

 61م

 ،ص74

 71م

 ،ص151

 161مممود  ،يام دولة المرابمي  ،ص 121

 71للمميد م المعلومات ع جهاد عبد اهلل ب ياسي في بالد السودا اليربي ينظر الجبوري عبا

ابراهيم ممادي  ،جهاد عبد

اهلل ب ياسي الجم1ولي في بالد السودا اليربي وتمريره لمدينة أودغست  ،م ،1مم الصادي  ،بابن  ، 2117 ،ص41-31

 72وايدم دونالد  ،تاريا افريأيا جنوب الصمراء ،د م  ،تعريب شو ي عما اهلل الجمن  ،مؤسسة سجن العرب  ،الأاهرة ، 1176 ،
 32 1؛ مرخا  ،امبرامورية غانة احسالمية  ،ص16 ، 14 ، 53، 46
ابراهيم  ،دولة مالي احسالمية ،د م ،الهيمة المصرية العامة للكتاب  ،الأاهرة  ،1173ص51-47

 73مرخا

 74النموي الخلين  ،بالد شنأيم المنارة والربام  ،م ، 1تون
175مرخا  ،امبرامورية غانة احسالمية  ،ص1

 ،المنظمة العربية للتربية وال أافة والعلوم  ، 1117 ،ص62

 76صورة احرل ص11
 77م
171المسال والممال 344 2،

 71البكري  ،المسال والممال 345 2 ،
 11م
 111بوفن  ،الممال احسالمية  ،ص15

112البكري  ،المسال والممال  344 2 ،؛ المموي  ،معجم البلدا 271 1،
 13البكري المسال والممال 344 2 ،
 14م

 344 2 ،؛ المميري الرول المعمار  ،ص63

 15البكري المسال والممال  344 2 ،؛ المميري الرول المعمار  ،ص63
 16م

؛م

 17اب سعيد الميربي كتاب الجيرافيا  ،ص 113؛ المميري الرول المعمار  ،ص 351
 11بوفن  ،الممال احسالمية  ،ص15

 11احدريسي ،الميرب وارل السودا ومصر واحندل

ص، 32بوفن  ،الممال احسالمية  ،ص 15

** لمميد م المعلومات  ،ينظر شكن ر م ي2
 11ونا

مما عبيد  ،التاريا المااري لمدينة جاو ،م ، 1مم دار الصادي  ،بابن  ،ص176
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 11ريال ماهر كشا الأارة احفريأية د م  ،مم العنية المدي ة  ،الأاهرة  ، 1161 ،ص66
 12احدريسي  ،الميرب وارل السودا ومصر واحندل

 ،ص32

 13مرخا  ،امبرامورية غانة احسالمية  ،ص 66
 14ريال  ،كشا الأارة احفريأية ،ص75
 15اب مو ن  ،صورة احرل  ،ص11
 16م

 17مرخا  ،امبرامورية غانة احسالمية  ،ص75
 11البكري  ،المسال والممال 355 2،
 11احدريسي  ،الميرب وارل السودا ومصر واحندل
 111م

 ،ص33

 111موسو عم الدي ،النشام اح تصادي في الميرب احسالمي خالن الأر الساد

الهجري  ،م،1دار الشروي  ،بيروت ،

 ، 1113ص 117
 112السوسي مممد المختار  ،المعسون ،د م ،معهد المخمومات العربية  ،الميرب  ،د ت172- 16 6 ،
 113البكري  ،المسال والممال

345 2 ،؛ مجهون يكاتب مراكشي ،احستبصار في عجامب احمصار  ،ص216

 114المسال والممال 355 2 ،

 115اب مو ن  ،صورة احرل  ،ص16
 116البكري  ،المسال والممال 344 2 ،؛ مؤلا مجهون يكاتب مراكشي ،احستبصار في عجامب احمصار  ،ص215
 117البكري  ،المسال والممال 344 2 ،

 111اب سعيد الميربي ،كتاب الجيرافيا  ،ص ، 235ينظر هامش ر م ي 11ص111
 111البكري  ،المسال والممال  355 2 ،؛ مرخا  ،مملكة غانة احسالمية  ،ص21
 111مممود  ،يام دولة المرابمي  ،ص74
 111البكري  ،المسال والممال  352 2 ،؛ مممود  ،يام دولة المرابمي  ،ص114

 112شعيرة مممد عبد الهادي  ،المرابمو تاريخهم السياسي  ،م ، 1مكتبة الأاهرة المدي ة  ،الأاهرة  ، 1171 ،ص ، 51مكي
عبد الرمم  ،تاريا الدون اإلسالمية السودانية بافريأية اليربية  ،د م  ،المؤسسة العربية المدي ة للمباعة والنشر والتوميح  ،الأاهرة ،
 ، 1161ص11-71
 113بوفن  ،الممال اإلسالمية  ،ص15
 114مممود  ،يام دولة المرابمي  ،ص174

 115الجبوري  ،جهاد عبد اهلل ب ياسي الجمولي في بالد السودا اليربي وتمريره لمدينة اودغست  ،ص35
 116المميري  ،الرول المعمار في خبر األ مار  ،ص 54
 117م

 ،ص64

 111مممود  ،يام دولة المرابمي  ،ص74

 111المميري  ،الرول المعمار في خبر األ مار  ،ص  ، 64مممود  ،يام دولة المرابمي  ،ص74
 121بوفن  ،الممال اإلسالمية في غرب أفريأيا وأ رها علو تجارة الذهب عبر الصمراء الكبر؟  ،ص 11
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مملكة أودغست اإلسالمية
م.م.عبد الحسن كاظم عناد

أ.د .عباس إبراهيم حمادي
 121مممود  ،يام دولة المرابمي  ،ص 317
 122البكري المسال والممال 363 2 ،
 123اب مو ن  ،صورة األرل  ،ص11

 124البكري  ،المسال والمال  355 2 ،مجهون يكاتب مراكشي ،احستبصار في عجامب احمصار  ،ص215
 125مس

مس ابراهيم  ،تاريا احسالم  ،م ، 15مم دار الجين 217 4 ، 2111 ،

 126البكري  ،المسال والممال  355 2 ،؛ مرخا
 127مرخا  ،مملكة غانة احسالمية  ،ص16

ابراهيم مملكة غانة احسالمية  ،ص21

 121البكري  ،المسال والممال 255 2 ،
 121مرخا  ،مملكة غانة احسالمية  ،ص47
 131المموي  ،معجم البلدا 271 1 ،

 131سيد  ،انتشار احسالم في غرب افريأيا  ،رسالة ماجستير  ،ص164
 132اب خلدو  ،العبر  412 6 ،؛ مرخا  ،مملكة غانة احسالمية  ،ص، 17 ، 25

64 ، 63 ، 31

 133مرخا  ،مملكة غانة احسالمية  ،ص21
 134شلبي  ،موسوعة التاريا احسالمي والماارة احسالمية 115 6 ،
 135البكري  ،المسال والممال 344 2 ،

 136المميري  ،الرول المعمار في خبر اح مار  ،ص63
 137اب ابي مرع  ،احني

الممرب برول الأرما

 ،ص 121-121

 131اب خلدو  ،عبد الرمم ب مممد  ،مأدمة اب خلدو  ،د م  ،اعتناء ودراسة اممد المعبي  ،مم دار احر م ب ابي احر م،
ص 161

 131م

 ،ص111

 141البكري  ،المسال والممال  355 2 ،؛ مرخا  ،مملكة غانة احسالمية  ،ص21
 141مرخا  ،امبرامورية غانة احسالمية  ،ص21
قائمة المصادر والمراجع:

قائمة المصادر:

 -اب اح ير ،علي ب ابي الكرم الشيباني الجمري،يت631هد 1232م

 1الكامن في التاريا ،م ، 2دار الكتاب العربي ،ي بيروت 1167 ،
 احدريسي مممد الشريا ،يت561هد 1164م 2المي ددرب وارل الس ددودا ومص ددر واحن دددل
1164م

م دداخوذ مد د كت دداب نمه ددة المش ددتاي ف ددي اختد دراي احف دداي  ،د م  ،م ددم بري ددن ،ي لي ددد ،

 البيدادي  ،صعي الدي عبد المؤم ب عبد المي ،يت731هد 1331م 3مراصد احمالع علو اسماء احمكنة والبأداع  ،م ،1تمأيدي علدي مممدد البجداوي  ،مدم دار اميداء الكتدب العربدي ،يبيدروت1154 ،
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 البكري  ،عبد اهلل ب عبد العميم يت417هد 1114م 4المسال والممال  ،م ، 1دار الكتب العلمية  ،يبيروت 2113 ،م
 المموي  ،يا وت ب عبد اهلل الرومي البيدادي  ،يت626هد 1226م 5معجم البلدا  ،د م  ،دار صادر ،ي بيروت 1151 ،
 -المميري ،مممد عبد المنعم ،يت727هد 1326م

 6الرول المعمار في خبر اح مار ،د م ،تمأيي امسا عبا

 ،دار الألم،يبيروت 1175 ،

 اب مو ن  ،مممد ب علي النصيبي ،يت367هد 177م 7صورة احرل  ،د م  ،منشورات مكتبة المياة  ،د ت
 -اب خلدو

عبد الرمم ب مممد،يت111هد 1415م

 1العبر وديوا المبتدأ والخبر في ايام العرب والعجم والبربر وم عاصرهم م ذوي
السلما احكبر  ،د م ،دار الكتاب اللبناني ،يبيروت 1177 ،
 1مأدمة اب خلدو  ،د م  ،اعتناء ودراسة اممد المعبي  ،مم دار احر م ب ابي احر م
 اب أبي مرع  ،علي ب عبد اهلل العاسي،ي كا ميا بن سدنة 726ه د 1326مملو الميرب وتاريا مدينة فا

 11األندي

الممدرب بدرول الأرمدا

فدي أخبدار

 ،د م  ،مم دار المنصور  ،يالربام 1172 ،

 -اب سعيد الميربي ،علي ب موسو ،يت615هد 1216م

 11بسم احرل في المون والعرل  ،تمأيي  ،خوا

رنيم جنيش  ،معهد موحي المس ،ي تموا 1151 ،

 12كتاب الجيرافيا  ،م ، 1تعليي اسماعين العربي  ،منشورات المكتب التجاري للمباعة والنشر والتوميح ،ي بيروت 1171 ،
 -الألأشندي ،اممد ب علي ،يت121هد 1411م

 13صبي احعشو في صناعة احنشا  ،م  ،1تمأيي يوسا علي موين  ،دار العكر  ،يدمشي 1117 ،
 المأدسي  ،مممد ب اممد ب أبي بكر،يت311هد 111م 14أمس التأاسيم في معرفة األ اليم  ،م ، 1دار الكتب العلمية ،يبيروت 2113،
 -مؤلا مجهون ي كاتب مراكشي ،يالأر الساد

الهجري ال اني عشر الميالدي

 15كتاب احستبصار في عجامب احمصار  ،د م  ،تعليي سعد مغلون عبد المميدد  ،مدم دار الشدؤو ال أافيدة ،ي بيدداد 1116 ،
قائمة المراجع :

 -بوفن ي و

 16الممال احسالمية في غرب افريأيا وا رها في تجارة الذهب عبر الصمراء الكبر؟  ،د م  ،تعريا ماهر ريال  ،احنجلو
المصرية ،الأاهرة
 -الجبوري عبا

ابراهيم ممادي

 17جهاد عبد اهلل ب ياسي الجمولي في بالد السودا اليربي وتمريره لمدينة أودغست  ،م ،1مم الصادي ،ي بابن 2117 ،

 الجراري عبا 11أافة الصمراء  ،د م  ،مم دار ال أافة  ،يالدار البيااء 1171 ،
 -مس

مس ابراهيم
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م.م.عبد الحسن كاظم عناد

أ.د .عباس إبراهيم حمادي
 11تاريا احسالم  ،م ، 15مم دار الجين 2111 ،
 -الدالي  ،الهادي المبرو

 21مملكة مالي احسالمية وعال اتها مح الميرب وليبيا  ،م ، 1مم دار الملتأو  ،يبيروت 2111 ،

 ريال ماهر 21كشا الأارة احفريأية د م  ،مم العنية المدي ة  ،يالأاهرة 1161 ،
 -مكي  ،عبد الرمم

 22تاريا الدون اإلسالمية السودانية بافريأية اليربية  ،د م  ،المؤسسة العربية المدي ة للمباعة والنشر والتوميح  ،يالأاهرة 1161 ،
 السامرامي خلين ابراهيم واخرو 23تاريا العرب وماارتهم في احندل

 ،د م  ،يالموصن ،د ت

 24تاريا الميرب العربي  ،د م  ،مم مديرية دار الكتب ،ي الموصن  ،د ت
 -السوسي مممد المختار

 25المعسون ،د م ،معهد المخمومات العربية  ،يالميرب  ،د ت
 سيد  ،مممد جمان الدي 26انتشار احسالم في غرب افريأيا  ،جامعة الأاهرة  ،معهد البمو والدراسات احفريأية  ،رسالة ماجستير 1174 ،
 -شعيرة  ،مممد عبد الهادي

 27المرابمو تاريخهم السياسي  ،م ، 1مكتبة الأاهرة المدي ة ،ي الأاهرة 1171 ،
 شلبي  ،اممد 21موسوعة التاريا احسالمي والماارة احسالمية  ،م، 1مكتبة النهاة المصرية  ،يالأاهرة 1172 ،
 -مرخا  ،ابراهيم علي

 21امبرامورية غانة احسالمية  ،د م  ،الهياة المصرية العامة للتاليا والنشر ،يالأاهرة 1177 ،

 -مرخا

ابراهيم

 31دولة مالي احسالمية ،د م ،الهيمة المصرية العامة للكتاب  ،يالأاهرة 1173،
 مممود  ،مس اممد 31يام دولة المرابمي ، ،د م ،مكتبة النهاة المصرية ،يالأاهرة 1157 ،

 -اب منصور  ،عبد الوهاب

 32بامن الميرب  ،د م  ،الممبعة الملكية ،ي الربام 1161 ،
 -موسو  ،عم الدي

 33النشام اح تصادي في الميرب احسالمي خالن الأر الساد

الهجري  ،م،1دار الشروي ،ي بيروت 1113 ،

 الناصري  ،اممد ب خالد 34احستأصاء حخبار دون الميرب اح صو  ،د م  ،تمأيي جععر الناصري  ،مممد الناصري  ،مم دار الكتاب ،ي الدار
البيااء1154،
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 النموي  ،الخلين 35بالد شنأيم المنارة والربام  ،م ، 1المنظمة العربية للتربية وال أافة والعلوم ،ي تون

1117،

 وايدم  ،دونالد 36تاريا افريأيا جنوب الصمراء ،د م  ،تعريب شو ي عما اهلل الجمن  ،مؤسسة سجن العرب  ،يالأاهرة 1176 ،
 -الو ام  ،المس ب مممد العاسي

 37وصا أفريأيا  ،ترجمة  ،مممد مجي واخرو  ،د م  ،مم الجمعية الميربية للتاليا والترجمة وانشر  ،يالربام 1111 ،

 -ونا

 ،مما عبيد

 31التاريا المااري لمدينة جاو ،م ، 1مم دار الصادي  ،بابن
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