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الملخص:

اليزال موضوع االسطورة وعالقته بالتاريخ يحتاج الى المزيد من البحث

لتترثرع عتثى دف تيا ثيل التثاريخ االيتمثاعا السثيما تثاريخ

افريقيا ينوب ال حراء خالل الر ر االسالما ذ يظهر ثر األسطورة بشكل واضح فا تتك المنطقة لكن عتى الرغم مثن ذلثك نيثد
ارتباط وثيف بين االسطورة والتاريخ بأعتبارهما ناتيان ثقافيان ينشأن عن نوازع الشروب وتويهاتها .
لربثثا االسثثاطير دور م ث ثر فثثا ميتمثثج افريقيثثا ينثثوب ال ثثحراء خثثالل الر ثثر االسثثالما الثثذس طتثثف عتيثثه الم رخثثون المسثثتمون
م ثثطتح البثثالد السثثودان ف فتكشثثع لنثثا االسثثاطير تثثاريخ بثثالد السثثودان التثثا مسثثا الحيثثاة بمختتثثع يوانبهثثا السياسثثية واالقت ثثادية
والثقافية فضال عن الدينية وفا هذه الدراسة قثد ختثرا االهثداع االقت ثادية لالسثطورة فثا فريقيثا ينثوب ال ثحراء وقثد قسثما هثذه

الدراسة الى عدة نقاط وضحا فا االولى منها ميهوم االسثطورة فثا الت ثة واال ثطالل والقثران الكثريم خ ثاص

االسثطورة االفريقيثة

وفثثا النق طثثة الثانيثثة قثثد وضثثحا فثثا النقطثثة الثانيثثة التسثثمية والرقرثثة الي رافيثثة الفريقيثثا ينثثوب ال ثثحراء وفثثا الثالثثثة قثثد تكتمثثا عثثن
االساطير االقت ادية االفريقة وفا الخاتمة ان الناحية االقت ادية كانا من اهم االسباب التا ابقا عتى االساطير االفريقية .
الكلمات المفتاحية :االسطورة والتاريخ  /بالد السودان /ممتكة غانة /دولة مالا/شرب ال و و/سومانيور /سونياتا/الماندينيو
ABSTRACT
Myths played an influential role in the society of sub-Saharan Africa during the Islamic era, which
Muslim historians called the term (the country of Sudan). The Sahara. This study was divided into
several points, the first of which clarified the concept of myth in language, terminology, and the
Holy Qur’an, the characteristics of the African myth. One of the most important reasons that kept
African legends.
اوال  :مفهوم االسطورة

1ـ االسطورة في اللغة :

تشبه الباطل والواحد من االساطير اسطارة و اسطورة"ال1ف.

"سطَر فالن عتينا تسطي اًر اذ ياء بأحادي
وها مشتقة من َسطَر ويقال َ
السطرف سطر وسطور كأفتس وفتوسال2ف .ويقال "بنى سط اًر وغرس سثط اًر والسثطرا الخثط والكتابثة وايضثاً يقثال سثطر مثن
ويمج ال
َ
كتب وسطر من شير مرزولين"ال3ف .والسطرا ال ع من الشاءال4ف

2ـ االسطورة اصطالحا

لقد وردا عدة ترريياا ا ثطالحية لالسثطورة ولثم يضثج الرتمثاء تررييثا يامرثاً مانرثاً لالسثاطير بأسثرهاال5ف .فهثو امثر مختتثع فيثه
ومن ال رب وضج ترريع يامج لمرنى االسطورة اذ تداولها الباحثون بمران متنوعة كالً بحسب مايراه مناسباًال6ف.

وقد ُعرفا عتى انها فك ار ومرتقد تروس تاريخاً مقدساً لتطقوس والشراصر التا اعتقدا بها الشثروب القديمثة برثد احساسثها بويثود
قوى خييه قادرة عتى التحكم بم ير االنسان والظواهر الطبيريةال7ف.
وها ترتبط ارتباطا مباش ار بالدين وااللهة وان احداثها خارقه لترادة وها التحكثا عثن طريثف النثاس االعتيثاديين انمثا يضثج هثذه
االحدا

الكاهن او المتك اثناء التكتم عن بطوالته مما ييرل الناس ترتقد بها اعتقادا تاماً ياعته لها طقوسا خا ةال8ف.
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تشمل عتى الطقوس والشراصرالدينية لتميتمراا القديمة ال9ف.
وبمرور الزمن ا بحا ق ة تقتيدية تق

عتينا بواع

الطقوس التا ختيها عادة االلهة او ان اع االلهةال10ف.

اذن فاالسثطورة يحكمهثثا ظرفثثان احثثدهما ا ثثتا ا ال دينثا مترتثثف بااللهثثةف يرطثثا ميهثثوم القُدسثا وثانيهمثثا فرعثثا ا ال تثثاريخا متحثثول

بالخيال البشرسف يرطا ميهوم الين والشرر خا ةال11ف.

ويرى اخر بأنها كالحتم تكمن اهميتها فا تقديمها حكاياا تشثرل بت ثة الرمثز وفيهثا حشثد مثن االفكثار الدينيثة واليتسثيية واالخالقيثة

وماعتينا اال ان نيهم ميرداا تتك الت ة لينيتح امامنا عالم متاء بمرارع غنيةال12ف.
3ـ االسطورة في القران الكريم

ِ
ون "ال ف س مثا
ين "ال ف ومرنثاه سثطره االولثون وقولثه " ن َواأل َقتَ ِثم َو َمثا َي أسثطُُر َ
ير أاأل ََّولِ َ
وردا فا القران الكريم قوله ترالى " َوقَالُوا َ
َساط ُ
تكتبه المالصكة وقد سطر الكتثاب يسثطره سثط ار وردا تسثج مثراا ثمثان فثا السثور المكيثة ومثره واحثدة فثا المدنيثة وردا عتثى لسثان
14

13

الكثثافرين لثثدعوة الحثثف ولثثم تثثرد عتثثى لسثثان غيثثرهم مثثن هثثل الكتثثاب وفثثا ذلثثك اشثثارة واضثثحة ان هثوالء كثثانوا يرتمثثون ن هنثثاك ت ارثثثا
مسثطور اوضثثره األولثثون ويبثثدو يضثثا نهثثم كثثانوا يحتيظثثون بثثه فثثا ذهثثانهم بثثبرد مرالمثثه ودعثثوة الرسثثول قثثد ذكثرتهم بتتثثك المرثثالم
فأقروا بأن ما يررفونه سابقاً عن ساطير األولين يتضمن مرانا تقترب لما ياء بثه الرسثول وهثا رشثارة رلثى ن هثذا التث ار قثد حثافظ

مرتقداتهم وما هم عتيه ومضثامينه و برضثها رلثى عهثد الرسثول ال ف عبثر تناقتثه شثيهيا رذ لثم تكثن المثدوناا والثرقُم متداولثة كونهثا
تخت ببقاع عربية خرى ولكونها بقيا مطمورة تحا األرد الالع السنين قبل ان تكتشع فا الر ر الحدي ال15ف.

 4ـ مميزات وخصائص االسطورة

االسثطورة مدونثة ولكثن بالضثرورة هثا الكثالم المنظثوم سثطر وراء سثطر فتظهثر م ثيوفة كق ثاصد الشثرر مثا يسثهل حيظهثا وتثثداولها

ويحافظ عتى بنيانها وكتماتها وقد ضن برد الباحثين ن الكتم ة مقتبسة من الت ثة اليونانيثة مثن كتمثة سثتوريا  Historiaومرناهثا
الق ثثة او الحكايثثة لكثثن الكتمثثة عربيثثة األ ثثل ويثثذرها مثثن اليرثثل الثالثثثا سثثطر فالكتمثثة عربيثثة فثثا ا ثثتها عبثثرا الثثى شثثبة اليزي ثرة

اليونانيثثة مثثج حركثثة القثثدماء الرثثرب وهيثرتهم وبالتحديثثد عتثثى يثثد اليينيقيثثينال16ف الثثذين اسثتوطنوا سثواحل البحثثر المتوسثثط وانتقتثوا مثثج

ل تهم وتراثهم وكنوزهم رليهاال17ف0
خ اص

األسطورة ب ورة عامة تتالع من رواية ابطالها كاصناا عتيا نيم عن هذه الروايثة ق ثة حقيقيثة مقدسثة منهثا ختثف الكثون

واإلنسثثان والكاصنثثاا األخثثرى و ثثل األشثثياء ومنش ث ها والطقثثوس التثثا باإلمكثثان دا هثثا مثثن يثثل الو ثثول رلثثى مبت ثثى مرثثين وهثثا
مويودة فا يميج اساطير الشروب لكن االسطورة االفريقية تنيرد بميثزة خا ثة بهثا وهثا فثا غايثة االهميثة لهثم هثا السثحر الثذس ال

مثيل له والذس شاع وتيذر فثا الميتمثج األفريقثا البثداصا وت تثل بكثل قثوة فثا تيا ثيل الحيثاة والممثاا الثذس يت ثع بطثابج خثا

وقثثد عثثرع بنوعيثثه الالسثثحر والشثثروذةف فالسثثحر هثثو عمثثل الترويثثذاا لمسثثاعدة اإلنسثثان فثثا مثثروره بضثثاصقة مثثا منهثثا عثثدم اإلنيثثاب
والمرد وعدم التوافف األسرس و نيل شاء عزيز المنال و عودة ال اصب و حيظ المولود و سرة الثرزف وغيثر ذلثك مثن مثور ال

تضر بأحدال18ف .

اما الشروذة ها تختتع عن االسطورة طقوس شثيطانية ال ثرد منهثا ريقثاع األذى بثا خرين بثدافج الحقثد والحسثد و الكراهيثة وال ثبن
و محاولة ت يير قدر رلها فهنا ميز منذ الوهتة االولى بين السحر النافج والسحر الضارال19ف0

والميزة الثانية هو ربط السحر بالمرة والريل فخ

السحر النافج بالريل الحكثيم طبيثب القبيتثة الثذس يستشثار بكثل شثا يقثدم الحكمثة

والرون فا حاالا الحرب والسثتم امثا السثحر الضثار او الشثروذة فقثد خ ثها بثالمرة فهثا الوحيثدة حسثب االعتقثاد االفريقثا تتيثأ الثى

الشثثروذة كمثثا ان الميتمثثج االفريقثثا لثثم يسثثتطج الي ثثل بثثين بثثين السثثحر والثثدين وبثثين السثثحر وحياتثثه االيتماعيثثة والنيسثثية والروحيثثة

فكانا ساطيره انركاس لهذا اإليمان الذس تنوع من بتد فريقا رلى آخر فكانا تتراول بين السحر والمسوخ ال20ف .
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ثانيا ـ التعريف بجغرافية أفريقيا جنوب الصحراء

م طتح افريقيا ينوب ال حراء م طتح حدي

فقد عرفها الم رخين بأسم بالد السودان وهثذا االسثم طتثف عتثى يميثج االقثاليم شثبه

ال ثثحراوية مثثن فريقيثثا والتثثا تمتثثد ينثثوبا ال ثثحراء الكبثثرى وم ثثر س مثثن المحثثيط االطتسثثا غربثثا الثثى البحثثر االحمثثر ش ثرقا وقثثد
قسام وها ا

قسما بالد السودان الى ثال

21

ث السودان الشرقا ا يشمل المناطف الواقرة حول حود نهر النيل الممتدة الى خر بالد الحبشة وبداية بالد الزنجال ف

ب ث السودان االوسط ا يشمل السودان االوسط المنطقة الواسرة المحيطة ببحيرة تشاد ال22ف

ج ث السودان ال ربا ا ويمتد من ثنية نهر النيير فا الشرف حتى المحيط االطتسا فا ال رب ال23ف.
وقد و ع البكرسال24ف ذلك التقسيم يضا ا "  ...فمن المشرف النوبة والبياة
والزنوج والحبشة فمن الم رب الزغاوة والم افوا ومركة وكوكو وغانة وغرهم من نواع االحابيش والزنج . "...
ثالثا  :االهداف االقتصادية لالسطورة في أفريقيا جنوب الصحراء

مثثن المرثثروع ان مثثادة الثثذهب مطتوبثثة قديمثثة وحديثثثة مثثن ايثثل ا لثثدعم االقت ثثادس والسياسثثا عتثثى حثثد س ثواء وقثثد طتبهثثا الرثثرب
وال ثثتيبين وبحث ثوا عثثن امثثاكن اسثثتخرايها ومنهثثا السثثودان الش ثرقا فقثثد عرفثثا منثثايم الثثذهب فثثا افريقيثثا لشثثرقية مثثن قبيثثل الم ثرين

القثدماء والرومثثان والرثثرب ومثن المحتمثثل انهثثا بثالد ترشثثها التثثا ذكثثرا فثا سثثير المتثثوك فثا التثثوراة التثثا رسثل اليهثثا المتثثك سثثتيمان

السين وحمتها بالذهب من هذه االرد بكمياا هاصتة وسميا ببالد الذهب لكثرة الذهب فيها ال25ف0

لذا فها من هم الموارد االقت ادية فا فريقيا ينوب ال حراء وقد تم التنقيب عتيه منذ القدم سواء من الررب او ال رب .
لثثذلك شثثاع بثثان الثثذهب ينبثثا فثثا ارد السثثودان ويقطثثع مثثثل مثثا يقطثثع اليثثزر مثثن االرد لكثثن الثثذهب قريثثب مثثن سثثطح االرد
فتكون عمتية البح

عنه سهته ويسيرة فذكر لنا القتقشندسال26ف نثه سثصل حايثب المنسثا موسثىفال27ف سثتطان ممتكثة مثالاال28ف ا عنثد

قدومه الديار الم رية حايا عن مرادن الذهب عندهم -فقالا تويثد عتثى نثوعينا نثوع فثا زمثان الربيثج ينبثا فثا ال ثحراء لثه ورف
شبيه بالنييثلال29ف

ثوله التبثر .والثثانا يويثد فثا مثاكن مرروفثة عتثى ضثياا ميثارى النيثل تحيثر هنثاك حيثاصر فيويثد فيهثا الثذهب

كالحيارة والح ى في خذ .قالا وكالهما هو المسمى بالتبر .ثم قالا واألول فحل فا الريثار وان منسثا موسثى يثأمر بحيثر االرد

واستخراج مرادن الذهب كل حييرة عمف قامة و ما يقاربها فيويد الذهب فا ينباتها.
كثثذلك برثثد سثثقوط القسثثطنطنية

ال30ف

برثثامين عتثثى يثثد االت ثراك الرثمثثانيين

ال31ف

رترثثد ال ثثتيبيون مثثن فك ثرة نثثه سثثوع يويثثه المحمثثديون

الضربة التالية فويه البابثا االمثم المسثيحية مثن يث ل اسثترادة القسثطنطنية وكثان البرت ثاليون قثد سثتيابوا لتنثداء بنزعثة عسثكرية فريثدة
وكانا اسطورتهم التا زعموا بها ن الوحا قثد نثزل مثن ال عتثى ان السثتطان المنت ثر محمثد الثثانا
وربثثا لكثثا تدعسثثه قثثدم البابثثا ويرمثثد عنثثوه فأنثثه فثثا لشثثبونه وحثثدها كانثثا هنالثثك شثثوف الثثى حمتثثة

ال32ف

وسثيهزم ويحمثل سثير الثى

ثثتيبية يديثثدة ضثثد الكي ثرة واعتثثن

البرت اليون نهم سوع يشكتون ييش قوامه ثنا عشر الع ريل شثديد البثأس وكثان تمويثل هثذا الييثل مثن الثذهب االفريقثا ذ سثكوا
عمته طتقوا عتيه سم الكروزادو س الرمتة ال تيبية وها عمتة خا ة م نوعة من الذهب االفريقا الخال
وم ثثن االس ثثاطير الت ثثا تخث ث

السثونينك

ال34ف

ال33ف.

ال ثثذهب االفريق ثثا م ثثا يترت ثثف بنض ثثوب ال ثثذهب ف ثثا بر ثثد المن ثثايم فأرير ثثا التقالي ثثد الش ثثيوية لقباص ثثل

قتثة كميثاا الثذهب فثثا قتثيم ويثادو بممتكثة غانثة

واالزدهار االقت ادس الى وياد و وكان لقتته كارثة حي

ال35ف

نتييثثة لمقتثل الثربثان الرظثيم ويثادو بيثثدا فهثو الثذس يتثب الثثذهب

طار رسه وسقطا فا بورس التا

بحا بتد الثذهب فثا مثالا فأ ثبحا

مالا مشهورة بالذهب وتشير االسطورة يضا ن لهثذا الثربثان كثثر مثن رس وكتمثا قطرثا رس مثن هثذه الثر وس وسثقط فثا منطقثة
ما

بحا منتية لتذهب ال36ف0

ما طريقة قتل الثربثان الثذس يرتقثدون با نثه حثاما السثننكيين س ممتكثة غانثة هثذا الثربثان يربثدوه ويقثدمون لثه قربثان

ال37ف

فثا كثل عثام

فتثثاة عثثذراء ولكثثن فثثا حثثدى السثثنين قتثثل محثثب الرثثذراء التثثا كثثان يثثزعم تقثثديمها قربانثثأ الثثى الثربثثان فأ ثثابتهم الترنثثة و ثثاب الثثبالد
الت حر وهيرها هتها وتيرقوا

ال38ف

.
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و ن ت اريثثج غانثثه قت ثثاديا وسثثقوط الدولثثة انهثثا تررضثثا لتمياعثثة فثثا منت ثثع القثثرن الخثثامس لهيثثرس  /الحثثادس عشثثر المثثيالدس

وحد

قحطأ عظيما فضاقا عتيهم وتويهوا نحو الم رب االق ى كذلك حتثا والتثا

ال39ف

و ودغسثا

ال40ف

تياريثا محثل غانثة فثال ريثب

ان هذه الت يراا قد ثرا عتى قت اد غانة ومما ادى الى ضريها داختيا اضافة الى التدرج فا الضرع السياسا
ويثذكر ابثثن ختثثدون

ال42ف

ال41ف

0

سثثبب اخثثر لسثثقوط غانثة ن شثثرب ال و ثثو الثثوثنا الثثذس يقطثثن ينثوب غانثثة وكثثانوا خاضثثرين لهثثم نتهثثزوا

ضرع الدولة فثاروا عتيهم وقضوا عتى ستطانها وحتوا محتها الى ان خضج هل مالا الميموعتين فا القرن السابج الهيرس .
فضال عن النشاط التيثارس قترنثا برثد االسثاطير باالنشثطة الحرفيثة مثثل حرفثة ال ثيد مثن هثذه االسثاطير سثطورة السثمنوس و
البو

وهم سكان يقيمون عتى خدمة نهر النيير بشكل متكامل وهثم ليسثوا مثن سثكان المنطقثة بثل يثرتبط تثاريخهم بأسثطورة يحكيهثا

القثثدماء ن ايثثدادهم ت ثوا مثثن يبثثال الشثثرف الرظيمثثة ويق ثثدون بهثثا يبثثال ثيوبيثثا وهثثم شثثرب يحثثب المثثاء ويرثثيش بي ثواره ويبحثثرون
ويرمتوا بأ طياد السثمك وعالقثتهم ظاهريثة مثج متثك الثبالد الثى ن طتثب مثنهم المتثك بنثاء المنثازل واليسثور و ن هثذه المهمثة بريثدة
عن طبيرتهم و ن عمل الربيد حسب فكارهم ال يتيف مج طبيرتهم ولكا ينتقموا من متكهثم قثدموا اليثه هديثه عبثارة عثن سثتحياة سثامة
كتها وماا فهربوا بقواربهم حامتين كل مترتهم لكا ال يترقبهم حد

وساروا مج ميرى عدة نهار حتى و توا الى النيير وعاشوا حتى يومنا هذا عتى ضيافه بأكواخ خشب

ال43ف

0

وان المتوك نيسهم مارسوا بأنيسهم حرفة ال يد فأن مامادس كانا متك الماندينيوالمرناها المتكتمين ويق ثد بثه شثرب مثالا ف كثان
ياد بارع ومحبوب من قبل له ال يد كما شاعا سطورة ن كوندولون  kondolonلثه ال ثيد كثان رفيثف لثه وال يني ثل عنثه لثذا
قدم

يادوا الماندينيو فرود الطاعة والوالء لهذه االلهة بت اء تيسير سبل ال يد والتمكن من اقتنا

اليريسة لذلك كانا مالبثس

ال يادين مرززة بالتماصم الواقية التا تضمن سالمة ال ياد والقيام بمطاردة نايحة لتيريسة 0
وبسثبب هميثثة االسثثتحة لتثثدفاع و ثثد هيمثثاا االعثثداء عثثن الثثبالد فقثد كثثان لتحثثدادين هميثثة كبيثرة فثثا هثثذا اليانثثب الهميتهثثا البال ثثة
لتيثثيش حتثثى ن سثثومانيوروهو متثثك شثثرب ال و ثثو الثثوثنا الثثذس اغثثار عتثثى ممتك ث ة غانثثة ومثثن ثثثم دولثثة مثثالا حثثد ابثثرز بطثثال
متحمة سونياتا وهو متك دولثة مثالا الثذس عثرع فثا كتثب التثاريخ بأسثم مثارس ياطثة

ال45ف

كثان يرمثل حثداد ولثه خبثرة كبيثرة بالسثحر

وكان يو ع بالحداد الساحر ولرل الهدع من ذلك التاكيد عتى همية حرفة الحثدادة ويمكثن ن نقثول ن الهثدع مثن هثذه االسثطورة
كان لكون سومانيور يتحكم فا منطقة تشتهر بتردين الحديد ضافة الى ن نارس ماغان والد سثونياتا عنثدما يتمثج بثالررافين وكثان
بينهم حداد عمى يمتك ورشه ييمج بها بين عمال الحدادة والسحر وكان بيه
و كد كرا

ال47ف

استمرار هذه االساطير فا عهد ممتكة

نا

ال48ف

ال49ف

احب مسابك حديد وعراع يضا

ال46ف

0

فينسج برد االساطير عن قباصل يم كريا الثذين برعثوا فثا عمثال
الرا مة من حوا مسيطر عتيها ف نروا سالل مثن الحديثد قتتثوا

الحدادة نتيية مررفتهم بالسحر فأستطاعوا تختي

مدينة ياو

به هذا الحوا وبسبب براعتهم يرتتهم يتوارثون

نرة الحدادة وكانا حكر لهم .

يتبين ان االساطير رويثا مثن ايثل منيرثة شخ ثية فكثان زعثيم قباصثل ال و ثو حثداد واحثد الرثرافين الثذين تنبثأو بأنت ثار سثونياتا
كان ووالده حدادين ويمتكون مسابك حداده فضال عن هميتها فا القتال فالمحارب يحتاج الى السيع والثرمح وهثذه مثن الحديثد ومثن

عاداا االف ارقة التزين بالحديد بدل من لذهب واليضة وذلك العتقادهم نه يكسب من يرتديه الشثياعة ويبرثد عنثه الشثيطان واالروال
الشريرة

ال51ف

0

االستنتاجات

 1ث ان االسالم فا افريقيثا ينثوب ال ثحراء بقثا متذبثذب وبقثا مرثه االسثاطير وازدادا البثدع ونيثد ان برثد المسثتمين قثد ابترثدوا
عن االسالم ب ورة شكتية اذ اتخذوا من االسالم وسيتة من خاللها يبثوا الخرافاا والبدع فا الميتمج االفريقا كما نيد ا ثبح اليثرد
المستم اليبح

سوى عن م الحه .
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 2ث ان برد المتوك عمد الى عدم نشر االسثالم فثا المنثاطف التثا ينتشثر بهثا الثذهب وكانثا حيثتهم فثا ذلثك انهثم ان دختثوا الثى
االسالم فان الذهب يقل وهذه سطورة وانما يمكن ارياع السبب الى ذلك بانهم ياخذون الذهب منهم كيزية او ييدون به انيسهم لكثا

يبقوا عتى وثنيتهم او عدم اخذهم كرقيف
 3ث اعتمدوا عتى االغارة عتى القباصل وكانا هذه وسيتة رصيسية من ايل الح ول عتى الربيد لترمثل كربيثد فثا ق ثور المتثوك او
لتزويد سوف النخاسة بهثم وقثد ذكثر االدريسثا كيييثة اغثارتهم عتثى بثالد لمتثم الوثنيثة واسثتخدامهم ضثروب مثن الحيثل حتثى يح ثتون
عتى اعداد كبيرة من الرقيف وكانوا ي درونهم الى الم رب االق ى وان يميج من يكون من بالد لمتم موشومون فا ويوههم بالنار
 4ث كان لمتثوك ال ثن اس غثاراا يوميثا ومنتظمثة مثن ايثل الح ثول عتثى الرقيثف مثن نسثاء وريثال مثن ايثل تشث يتهم فثا مثزارعهم
وان المتثثك مثثنهم كثثان يحثثيط بثثه مثثاصتين مثثن الربيثثد واكثثثر واذ مثثا غثثاب واحثثد مثثنهم عثثود بثثاخر عتثثى اليثثور وهثثذا يثثدل عتثثى مثثدى
اهتمامهم بالحروب وال اراا ليس مثن ايثل نشثر االسثالم وانمثا مثن ايثل المكاسثب الماديثة الهاصتثة وكثذلك االبهثة واليخامثة فثاذا خثرج
المتك .

الهوامش والتعليقات :سأذكر هنا المصادر والمراجع الول مرة ،مما يغنينا من أعداد ثبتا للمصادر والمراجع :

ال1فاليراهيثثدس ابثثو عبثثدال الثثرحمن الختيثثل بثثن احمثثد الا 175ه ثث791 /مف الرثثين تحقيثثفا مهثثدس المخزومثثا واب ثراهيم السثثامراصا دار الهي ثرة ط 2قثثم
1409هث ج7

.210

ال2ف اليثوهرس اسثثماعيل بثثن حمثثاد الا393هثث1202 /مف ال ثثحال تحقيثثفا احمثد عبثثد ال يثثور عطثثار دار الرتثثم لتماليثثين ط 2بيثثروا1399 -ه ث ج2
.684

ال3ف ابثن منظثثور ابثثو اليضثثل يمثثال الثدين محمثثد بثثن مكثثرم بثثن منظثثور االفريقثا ال711ه ث 1311مف لسثثان الرثثرب دار

الييروز ابادس ميد الدين ابو طاهر محمد بن يرقوب الا 817هث1414 /مف القاموس المحيط تحقيف ا مكتب تحقيف الت ار

ج2

.48

ال4ف اليوهرس ال حال ج2

.684

ال 5ف خان محمد عبد المريد االساطير الرربية قبل االسالم مطبرة لينة التأليع والنشر القاهرة 1937م

ال 6ف عياد شكرس محمد البطل فا االدب واالساطير مركز الحضارة الرربية لالعالم والنشر القاهرة1959 -م
ال7ف النريما احمد اسماعيل االسطورة فا الشرر الرربا قبل االسالم دار الش ون الثقافية ب داد 2005م
ال 8ف خضرو عبدال االسطورة والخرافة فا شرر البردونا بح
االساطير الرربية قبل االسالم

.406

ال9ف خضرو االسطورة والخرافة فا شرر البردونا مج 5
ال10ف النريما االسطورة فا الشرر الرربا قبل االسالم
ال 11ف عبد القادر لباشا بح

.12

363؛

ثثادر بيثثروا ج4

دار الكتب الرتميثة بيثروا

.88

.45

منشور ميتة يامرة كركوك لتدراساا االنسانية الردد 2مج 2010 5م

5؛ خثان

.2

.3

فا بالغة التشكيل االسطورس قراءة فا نماذج من الشرر الرربا القديم

ال12ف السوال فراس م امرة الرقل االولى دار الكتمة دمشف 1988م

.18

.2

ال13فسورة االنرام االية .25
ال14فسورة نون االية .1

ال15ف البتخا اب ث ث ث ثثو الحس ث ث ث ثثن مقات ث ث ث ثثل ب ث ث ث ثثن س ث ث ث ثثتيمانالا150هث ث ث ث ثثف تيسير مقات ث ث ث ثثل ب ث ث ث ثثن س ث ث ث ثثتيمان تحقيفاعبد ال محم ث ث ث ثثود ش ث ث ث ثثحاته ط 1دار حي ث ث ث ثثاءالت ار
بيث ث ث ث ثثروا 2005م ج1

الرتمية بيروا 2004م ج1

555؛ابث ث ث ث ثثا ثرتبث ث ث ث ثثة يحيى بث ث ث ث ثثن سث ث ث ث ثثالمالا200ه ث ث ث ث ثثف تيسث ث ث ث ثثير يحيث ث ث ث ثثى بث ث ث ث ثثن سث ث ث ث ثثالم تحقيفاهنث ث ث ث ثثد شث ث ث ث ثثتبا ط 1دار الكتث ث ث ث ثثب
.139

ال 16فاليينيقين اهم فا اال ل الكنرانيون الذين سكونوا شبه اليزيرة الرربية ل تهم سامية هايروا ليسثتقروا عتثى السثاحل الشثرقا لتبحثر المتوسثط ينتسثب لهثم

اختراع الزياج والتون االريوانا سسوا الرديد من المد ن الراصرة سماهم االغريف بالييييقين بمرنى البتد االريوانا وايضا هذه التسمية كانا تطتف عتى المدن
الساحتية الكنرانية الكبرى .مازيل يان تاريخ الحضارة اليينيقيةالالكنرانيةف تريمةاربا الخش ط 1دار الحوار لتنشر سورية 1998م

ال17فميموعة باحثين االسطورة توثيف حضارس
ال 18فالدبيكا السيد

.26

.28

الل الخرافة والشروذة فا الميتمج الم رسالع ر سالطين المماليكف ط 1عين لتدراساا والبحو االنسانية القاهرة 2019م

ال19ف الدبيكا الخرافة والشروذة فا الميتمج الم رس

.20
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ال20فلواتا وردة االسطورة االفريقية خ اص

9ث.10

ومميزاا ميتة اش كاالا مرهد االداب والت اا تامن سا اليزاصر

ال21فالمسثثرودس ابثثو الحسثثن عتثثا بثثن الحسثثين بثثن عتثثا الا 346ه ثثف مروج الثثذهب ومرثثادن اليثثوهر تحقيثثف اكمثثال حسثثن مرعثثا ط 1المكتبثثة الر ثرية
بيروا 2005م ج1

.127

ال22فالتونسا محمد بن عمر تشحيذ االذهان بسيرة بالد الررب وبالد السودان تحقيف اختيل عساكر م ثطيى سثرد الم سسثة الم ثرية الرامثة لتتثأليع
.132

والنشر القاهرة 1965م

ال23فقدال نريم فريقيا ال ربية فا ظل االسالم مطبرة الوحدة الرربية دمشف 1960م
ال24ف المسالك والممالك ج1
ال25فابن اليقيه

.320

.2
178؛الدييتا خولة

بو عبد ال حمد بن محمد بن رسحاف الا365هثف البتدان تحقيفايوسع الهادس ط 1عالم الكتب بيروا 196

ش ث ث ثثاكر محم ث ث ثثد الرالقاا الرربي ث ث ثثة االس ث ث ثثالمية م ث ث ثثج الس ث ث ثثاحل االفريق ث ث ثثا الشث ث ث ثرقا حت ث ث ثثى الق ث ث ثثرن التاس ث ث ثثج الهيرس طروح ث ث ثثة دكتوراه كتي ث ث ثثة االداب يامر ث ث ثثة
162؛هول مبراطورية الريال الموسمية

ب داد 1980

ال26ف ابن اليقيه البتدان
ال27ف

بح االعشى فا

بح االعشى ج5

181؛

ناعة االنشى ج5

.168

ال 28ف منسى موسى االذس يرد شهر سالطين مالا وذاع

141؛ غي

التاثير الرربا االسالما فا السودان ال ربا

278؛ القزوينا ثار البالد واخبار الرباد

.142

.18

يته فا الرالم االسالما بسبب رحتته الى الحج وكرمة الذس فاف الو ثع ذ سثحب مرثه االع

الرعايا وكمياا هاصتة من الذهب ماال ي دقج عقل ووزعها يميرها عتى اليقراء فا القاهرة والحياز كذلك لم يدع امير مثن المماليثك وال رب وظييثة سثتطانية
اليثه الهثدايا الثمينثة لثه وليحاشثيته حتثى قيثل ن مثاطرل مثن ذهثب فثا سثوف

اال و ته بحمل من الذهب و كرم النا ر محمد بن قثالوون سثتطان م ثر برث

قاما تياوتثا بثين سثتين ليًثا فثا تقثدير المكثثر
القاهرة دى الى هبوط قيمته هبوطا شديد و ستمر لمدة طويته و فاد عتى الحييج و هل الحرم بمكة وذكرا ر ً
وخمسة عشر ليًا فا تقدير المقل كما َّن خمسة عشر لع يار ٍ
ية حبن المتك الش َّ
ثاب فثا رحتتثه الحيازَّيثة َّن عثدد مثن حمتثوا مترثة المتثك وحاشثيته كثانوا
حمال يتبسون قبية الديباج والحرير اليمانا  .ابن ختدون ديوان المبتد والخبر ج6
اثنا عشر لع َّ

268؛ المقريزس تقا الدين حمدالا845هثف الذهب

الحنان المنان بيمج تاريخ بالد السودان تحقيف اسالو الحسن ط 1دار المرارع نيييريا 2020

.117

المسبوك فا ذكر من حج من الختياء والمتوك تحقيفا يمال الدين الشيال ط 1مكتبة الثقافة الدينية بو سريد 2000م

ال29ف مالاا من اقوى و غنى الدول االفريقية التا ظهرا فا السودان ال رباال628ث874هثثف ومرنثى االسثم الحيث

140؛ مرحبا االمام محمثد فتح

يرثيش المتثك او مكثان المتثكفوتررع باسثم

متيل وان م سس هذه الدولة شرب الماندينج او الماندونج كان لها دوركبير فا توحيد القباصل السودانية داخل وحداا سياسية من يل نشثر االسثالم والثدعوة
له فا المناطف الوثنية و شهر متوكها هو سندياتا الذس يتقب مارس ياطة ويتقب حكامها بتقب منسا وترنا المتك.ينظرا الرمرس حمد بن يحيى بن فضل ال

الا749هثف مسالك األب ار فا ممالك األم ار تحقيفا

ط 1الميمج الرتما ابوضبا 2000م ج4

95؛النا رس شهاب الدين بو الرباس حمد بن

خالدالا  1315هثف االستق ا ألخبار دول الم رب األق ى تحقيفا يرير النا رس محمد النا رس دار الكتاب  -الدار البيضاء ج3

ال30ف النييلاهو نباا عشبا مرمر موطنه اال تا قارة فريقيا واسيا .القتقشندس
ال31ف القسطنطينيةادار متك الروم فا المشرف الحموس مريم البتدان ج4

.347

بح االعشى ج 5هامش

.278

.152

ال 32ف الرثمانييناهم االتراك الذين سسوا االمبراطورية الرثمانية فثا المشثرف االسثالما اسسثها عثمثان بثن رط ثل كانثا فثا البدايثة مثارة تركمانيثة ترمثل فثا
خدمثثة الس ثثاليقة .وزتونا ي تماز تاريخ الدول ثثة الرثمانية تريمثثةا ع ثثدنان محم ثثود سثثتيمان مراير ثثةا محم ثثود االن ثثارس ط 1م سس ثثة اليي ثثل لتتمويل اس ثثتنبول

ث1988م

40ومابردها.

ال 33فمحمد الثانا اهو الستطان الرثمانا السابج لقب بالياتح وابا الخيراا حكم مايقرب ثالثين عام كانا خير وعزة لتمستمين وضثج خطثة فثا غايثة الثدهاء
وروعثة االعثداد الرسثكرس ودقثة التنييثذ يثوم حمثل السثين بث ار عتثى يثذوع الشثير ثثم دحريهثا وانزلهثا بحثر ختثع البيثزنطنيين مثن حيث

اليتوقرثون ممثا دى الثى

دحرهم وفتح القسطنطينية.ال البا عتا محمد محمد فاتح القسطنطينية الستطان محمد الياتح ط 1دارالتوزيج والنشر االسالما القاهرة 2006م

ال34فهول مبراطورية الريال الموسمية
ال35فغريانا االسطورة والتاريخ

السوداء

60

169ث.170

2435؛غي

التاثير الرربا االسالما فا السودان ال ربثا

.83

143؛ يوزيع االسثالم فثا ممالثك وامبراطوريثاا افريقيثا

ال36ف قباصل السونينك اقباصل مستمة ستقتا فا القرن الخامس الخامس الهيرس عند سقوط دولة غانة بيد متك قبيتة ال و و الوثنية  .النا رس االستق ا
الخبار دول الم رب االق ى ج5

100؛ مرحبا فتح الحنان المنان بيمج تاريخ بالد السودان

فثا افريقيثا ال ربيثة مثابين القثرنين 5و10ه ث 11/و16م ط1

ج1

 113؛ بن رمضان زوليخة الميتمج والدين والستطة

42؛طرخثان امبراطوريثة غانثة االسثالمية

واالقت ادية فا ممتكة مالا االسالمية ال621ث893هث1225/ث1488مف بح

54؛ تركا حتيمثة الحيثاة االيتماعيثثة

منشور مرهد الرتوم االيتماعية واالنسانية اليزاصرس 2012م

10ث.11

ال37ف دولثثة غانثثة ادولثثة وثنيثثة سثثقطا فثثا نهايثثة القثثرن الخثثامس الهيثثرس وقثثام عتثثى انقاضثثها دولثثة مثثالا المسثثتمة  .طرخثثان امبراطوريثثة غانثثة االسثثالمية
41؛بانكيار مادهو االوثنية واالسالم تريمةا حمد ف اد بتبج ط 2المشروع القوما لتتريمة القاهرة 1998م

ال38ف القربانا هو كل مايقرب الى ال تبغ من ذلك قربة ووسيتة .ابن منظور لسان الررب ج1
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ال39فالسثثردس تثثاريخ السثثودان

9؛موسثثى عز الثثدين عمر د ارسثثاا سثثالمية غثثرب فريقيثثة ط 2دار ال ثثرب االسثثالما بيروا 2003م

االسالم فا ممالك وامبراطورياا افريقيا السوداء

.62

36؛ يوزيثثع

ال40ف والتااها مدينة تيارية عتى ط ارع ال حراء ال ربية برزا موقج تيارس فا القثرن السثابج الهيثرس لتحثل محثل مدينثة غانثة ثثم تحثول النثاس عنهثا الثى
تنبكتو تدريييا فا القرن التاسثج الهيثرس.ابن بطوطة تحيثة النظثار

27؛غي

التاثير الرربا االسالما فا السودان ال ربا

.126

21؛موسثى د ارسثاا اسثالمية غثرب فريقيثة

442؛السثردس تثاريخ السثودان

ال41ف اودغسثثاا وهثثا مدينثثة كبي ثرة آهتثثة رمتيثثة يطثثل عتيهثثا يبثثل كبيثثر م ثواا ال ينبثثا شثثيصا بهثثا يثثامج ومسثثايد كثي ثرة آهتثثة فثثا يميرهثثا المرتمثثون لتق ثرآن.
البكرس المسالك والممالك ج2

.848

ال42فموسى دراساا اسالمية غرب فريقية
ال43ف ديوان المبتد والخبثر ج1

.40

236؛ طرخثان امبراطوريثة غانثة االسثالمية

تحقيف اسالو الحسن ط 1دار المرارع نيييريا 2020
.32

ال44ف ديبوا تمبكا الرييبة

ال45ف مرحبا فتح الحنان المنان بيمج تاريخ بالد السودان
ال46ف الهادس المبروك الدالا ممتكة مالا االسالمية

.114

57؛مرحبثا االمثام محمثد فتح الحنثان المنثان بيمثج تثاريخ بثالد السثودان

112؛نيان سونياتا متحمة شرب الماندينج

22؛نيان سونيناتا متحمة شرب الماندينج

.51

. 50

ال 47ف وترنا االسثد اليثاصج عنثد الت ثة المانديثه واشثتهر بتقثب مثارس ياطثة مثارس ترنثا االميثر مثن نسثل السثتطان وياطثة ترنثا االسثد وتركيثب الكتمثة االميثر
االسد.القتقشندس

ال48فتاريخ اليتاش
ال 49ف ممتكة

بح االعشى ج5
.103

ن اس اثال

282؛ بن ختدون ديوان المبتد والخبر ج6

.266

الدول التا قاما فا السودان ال ربا بت ا درية كبيرة من االتساع ويد متوكها فا نشر االسالم

ثن اسا تاسسثا هثذه الدولثة

فثا قتثثم يثثاو فثثا السثثودان ال ربثثاال777ث ث 1000هثثف و ول متثثك عتثثن اسثثالمه هثثو المتثثك زاكسثثا الثثذس عثثرع بأسثثم مسثثتم دام ومرنثثاه المسثثتم عثثن قتنثثاع وهثثا
خرممالك السودان ال ربا وعا متها مدين ياو ويتقب حكامها بتقب سكيا .السردس تاريخ السودان

.3

ال50فياوا لها عدة اسماء عرفا باسم كوك وكاغ وكاغو وكوكثو وهثا مدينثة كبيثرة مثن احسثن مثدن السثودان و كبرهثا و خ ثبها ضثمن قتثيم السثودان ال ربثا
تحيط بها الرديد من المدن المشهورة بتياراتها و هميتها السياسية والثقافية.االدريسا محمد بن محمد بن عبد الالا560هثف نزهة المشتاف فا اختراف ا فاف
ط 1عالم الكتاب بيروا 1989م ج1

28؛ يوزيع االسالم فا ممالك وامبراطورياا افريقيا السوداء

.81

ال 51ف الحاج ثر التيار المسثتمين فثا انتشثار اإلسثالم والثقافثة اإلسثالمية فثا غثرب افريقيثا حتثى القثرن السثادس عشثر المثيالدس
الرربية االسالمية مج الساحل االفريقا الشرقا

.172
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43؛ الثدييتا الرالقاا

