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 چکیده
سبب شرایط اقلیمی و زیستی نامساعد، کمبود آب در طی چندین سده، به سرزمین سیاهانبالد السودان یا همان 

ناشده باقی ماند. حتی ، سرزمینی رازآلود و کشفه آنجاهای دیگر بوآمد مردمان سرزمینو محدودیت رفت
ق توجهی نداشته و به فتح این مناطق همت حاکمان مسلمان در جریان فتوحات شمال آفریقا بدین مناط

وآمد سبب رفت، بهن سرزمین با گذشت زماننتیجه، اسالم به این مناطق راه نیافت و بومیان ای نگماردند. در
تاجران مسلمان و یا مهاجرت و سکونت برخی از مخالفان حکومت یا عالمان دینی، در این منطقه با اسالم آشنا 

که از قرن سوم آثار ارزشمندی را در -نگاران مسلمان ن این سرزمین در آثار جغرافیماند شدند. ناشناخته
که کاماًل مشهود است، چنان -اندهای مختلف از دور یا نزدیک به رشتۀ تحریر درآوردهشناساندن سرزمین

منطقه و ذکر  به اشارات مبهمی از این ثار آنان چندان مشخص نیست و اغلبمحدودۀ دقیق بالد السودان در آ
نگاران تا پایان سدۀ اند. این پژوهش برآن است، با بررسی آثار جغرافیها و یا شهرهایی از آن بسنده کردهبخش

نگاران از سرزمین بالد السودان تا چه حد بوده است؟ آثار آنان هشتم، به این پرسش پاسخ دهد که دانش جغرافی
مانان از منطقۀ ناشناختۀ بالد السودان تأثیر داشته و آنان از چه افزایی مسلتا چه حد در تصویرسازی و دانش

کردند و این مطالب تا چه میزان بر مبنای اطالعات امروزی صحت منابعی در گردآوری مطالب خود استفاده می
های تحقیق حاکی از آن این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی انجام شده است. یافته یا تناقض داشته است؟

های بودن مسیرها و بومیان آنجا به نسبت سرزمینوهوایی و ناشناختهسبب شرایط آبکه این سرزمین بهاست 
مرور و با گسترش تجارت، سفر و حتی همه، بهاین شمالی، شرقی و غربی قارۀ آفریقا کمتر شناخته شده بود. با

 ز از منطقۀ زیرصحرا فزونی یافت.نگاران نیمهاجرِت شماری از مسلمانان به این مناطق اطالعات جغرافی
 ن، آفریقاان، بالد السودان، سرزمین سیاهانگاران مسلمجغرافیهای کلیدی: واژه
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 مقدمه
های کلی، بخشطورخواندند، بهبالد السودان مینگاران مسلمان تا چندین سده آنچه جغرافی

و برقه، افریقیه یا مغرب ادنی یعنی مصر ای از تمام سرزمین آفریقا جز بخش شمالی آن شدهشناخته
)امروزه کشورهای لیبی و تونس(، مغرب اوسط )امروزه کشور الجزایر( و مغرب اقصی )امروزه کشور 

بر مشتمل 4شود: صحرای بزرگ  آفریقاشد که امروزه به سه بخش تقسیم  میرا شامل می مراکش(
لیبی، صحرای غربی، سودان و مصر؛  هایی از کشورهای موریتانی، مالی، چاد، نیجر، الجزایر،بخش

که در زیرصحرای بزرگ قرار دارد و سرزمینی است وسیع از سنگال در غرب تا سودان در  5منطقۀ ساحل
از جنوب ساحل تا که تمام کشورهای آفریقا را  1یا  آفریقای سیاه 9شرق؛ و درنهایت سرزمین زیرصحرا

 :The times comprehensive ATLAS of the world,2014) .گیردمیجنوب  آفریقا دربر

 (524-521 :52ج  :4931علی تاکیم، ؛ 86
چند سده سبب شرایط اقلیمی و زیستی نامساعد از روزگار باستان تا اطالع درست از بالد السودان به

هایی از صحرای بزرگ به چند هزار های جدید، سکونت در بخشاساس پژوهشپیش بسیار کم بود. بر
سال قبل از  7333هایی از صحرا نیز به حدود گردد. تاریخ حکومت در بخشمیالد بازمیسال قبل از 

هایی که بر ها و رومیها، یونانیرسد و پس از آنان فینیقیمیالد، یعنی دورۀ حکومت مصریان، باز می
کردند هایی از صحرا نیز حکمرانی مییافتند بر قسمتهایی از شمال آفریقا تسلط میبخش

(Gearon,2011:32-45,55) .هایی از منطقۀ ها تنها بخشبنابراین، محدودۀ حکمرانی این حکومت
شد و اگر به مرز آفریقای سیاه نیز رسیده باشند، بالد السودان را در منطقۀ صحرای امروزی شامل می

از میالد باقی های پیش اند. اطالعاتی که از برخی منابع جغرافیایی یونانی سدهقطعًا در آن پیش نرفته
وده و نه امور تصور مردم باستان از این سرزمین ب ،های آنان از آفریقامانده نیز حاکی از این است که یافته

توان گفت اطالعات آنان بیشتر تا بیایان لیبی و اساس مطالب واقعی این متون نیز میواقعی و اینکه بر
 (209، 223: 2، ج 2362زربو، -)کی .اندداختههای صحرای غربی بوده و به آفریقای سیاه نپرکرانه

رسد. آشنایی مسلمانان با آفریقا نیز به همان دورۀ فتوحات در شمال آفریقا یعنی از مصر تا مراکش بازمی
ق  29های عمروبن عاص در حدود سال فتوحات مسلمانان در این بخش از جهان اسالم با لشکرکشی

                                                                 
1. Sahara. 

2. Sahel 

3. Sub-Saharan 

4. Black Africa 
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ابن ) .سال طول کشید 63یت موسی بن نصیر به مدت ق در دورۀ وال 92آغاز شد و تا حدود 
اما، در طول این دوره و تا چند سده بعد، مسلمانان  (223-232، 67-231 :ق4142عبدالحکم، 

های محدودی در اشتیاق خاصی برای فتح سرزمین بالد السودان نشان ندادند و در منابع جز لشکرکشی
شمال دریاچۀ چاد پیش به بخشی از صحرا لشکر کشید و تا  ق، که 07دورۀ والیت عقبه بن نافع در سال 

-421: 4159؛ ابن ابی زرع، 555-559: ق4142)ابن عبدالحکم،  .رفت، گزارشی در دست نیست
ای با دین اسالم نداشتند و در رو، بومیان منطقۀ زیرصحرا نیز تا چندین سده هیچ آشنایی( ازهمین429

د تاجران مسلمان و بعدها مهاجرت و سکونت شماری از مخالفان وآمسبب رفتهای بعد، بهطول سده
السودان از  حکومت یا عالمان دینی به این سرزمین، به اسالم روی آوردند. اوج گسترش اسالم در بالد

ویژه در آمدن حکومت مرابطون بود. آنان اسالم را در میان قبایل بالد السودان، بهقرن پنجم با روی کار
؛ عرب احمدی، 92، 512: م4354)علی باری و ابراهیم کریدیه،  .قه، گسترش دادندغرب این منط

4939 :431)  

از اوایل قرن سوم هجری، آثاری شگرف در زمینۀ جغرافیا به رشتۀ تحریر درآمد که هدف اصلی از تألیف 
از طریق آن های تحت حاکمیت اسالم بود تا این آثار بیشتر شناخت اوضاع طبیعی و جغرافیایی سرزمین

ها بر تعیین خراج و جزیۀ مناسب و گرفتن آن، بر این شهرها حاکمیت نیز داشته باشند و آنبتوانند، عالوه
های منتهی به آنان های غیراسالمی و معرفی شهرها و راهرا اداره کنند. اما اهتمام برای شناخت سرزمین

نگار ایرانی، ابن که جغرافیوجود داشت، چنان 4ویژه پیروان مکتب عراقینگاران بهنیز در آثار جغرافی
بر ق( که از پیروان مکتب عراقی است، در اثرش المسالک و الممالک عالوه 262خردادبه )متوفی 

ها و دریاها، اطالعاتی مطالب مهمی دربارۀ زمین و کرویت و خصوصیات آن و معرفی شهرها و خشکی
آورد. می -اسالمی و غیراسالمی-ها و شهرهای زمان خود گاهها، منزلارزشمند و مفصل را در بیان راه

نام « ارض سودان»عنوان زیستند و از آن بهای که بربرها در آن میهمه، گزارش وی از منطقهاما، بااین
نگاران مسلمانان دربارۀ ها در آثار جغرافیدرمجموع و با وجود تمام کاستی. برد ابهامات فراوانی داردمی

السودان، باید گفت که این آثار جزو نخستین آثاری هستند که نقش مهمی در شناساندن سرزمین بالد 

                                                                 
دهند. پیروان این مکتب همچون ابن خردادبه، یعقوبی نگاری در اسالم که بغداد یا سواد را مرکز عالم قرار مییکی از مکاتب جغرافی .4

شود، به اسالمی را شامل میهای دانند و جغرافیای آنان بیشتر سرزمینو مسعودی، برخالف مکتب بلخی که مکه را مرکز عالم می
 پردازند.های غیراسالمی نیز میوصف سرزمین
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هایی از آن همچنان ناشناخته بوده های اخیر بخشاند، سرزمینی که تا سدهناشناختۀ آفریقای سیاه داشته
 است.

د السودان را تشکیل که همگی بال-دربارۀ صحرای بزرگ آفریقا، منطقۀ ساحل و همچنین  آفریقای سیاه 
ها و مقاالت مختلفی نوشته شده است، اما این آثار بیشتر به جغرافیای تنهایی کتابهر یک به -دهندمی

اند و کمتر اثری است ها تا به امروز پرداختهطبیعی، سیر تاریخی و وضعیت فرهنگ و تمدن این سرزمین
ها ارائه کرده باشد. از بین این آثار ین سرزمیننگاران مسلمان از اکه شرح مفصلی از دیدگاه جغرافی

  توان به این موارد اشاره کرد:می

 ؛4333، م4199-4599االسالم و المجتمع السودانی امبراطوریه مالی احمد شکری، 
Gustav Nachtigal, Sahara and Sudan,1879؛ 

Eamonn Gearon, The Sahara, A Cultural History, 2011; 

های تجاری در صحرای بزرگ آفریقا نوشته الی برخی آثار که دربارۀ تجارت و راه، از البهدر این میان
 نگاران مسلمان را مشاهده کرد. آثاری همچون:توان ردپای جغرافیاند، میشده

Stephen Baier , Trans – Saharan Trade and the Sahel, 1870- 1930; 

 Matt Lang , Trans-Saharan Trade Routes, 2017. 

ۀ جهان اسالم و دایرةالمعارف های تخصصی همچون دانشنامالمعارفبراین، باید به مقاالت دایرةعالوه 
این  اند.پرداختهآن هایی از بالد السودان و یا شهرهای مهم بزرگ اسالمی اشاره کرد که به شرح بخش

قمری  نگاران مسلمان از سدۀ سوم تا هشتمآثار جغرافی بالدالسودان در بررسی بهپژوهش برآن است تا 
 بپردازد.

 
 ن مسلماننگارابالد السودان در آثار جغرافی

دان مسلمان ایرانی و صاحب اثر مهم المسالک و الممالک ق( اولین جغرافی 213ابن خردادبه )متوفی 
پس از شرحی کوتاه از شکل زمین نام برده است. وی در این اثر، « ارض السودان»است که از سرزمین 

پردازد. وی ها میناساس نظریۀ بطلمیوسی و نیز فصلی دربارۀ جهت قبلۀ شهرها، به وصف سرزمیبر
ا در کتاب خود آورده که در آن ر« اعراض بربر»ها و مسیر شهرها بخش کوتاهی با عنوان ضمن وصف راه

را یک بخش از و آن بردمی های آنان از سرزمین سودان نامبه قبایل مختلف بربر و سکونتگاهبااشاره
( 93: م2119)ابن خردادبه،  .ه استداند که سرزمین مصر نیز جزئی از آن بودشصت بخش زمین می

توان گفت که مراد درستی نمیبه اینکه ابن خردادبه مصر را بخشی از سرزمین سودان دانسته، بهتوجهبا

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&biw=1200&bih=567&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Matt+Lang%22&sa=X&ved=2ahUKEwitwdLZtob1AhXpSfEDHSidBCUQ9Ah6BAgIEAU
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-بالد السودان بوده است. اما، با سرزمین  آفریقا به معنای عام یا ،وی از ارض السودان در این گزارش

رسد در برخی موارد بالد نظر میبه« ارض السودان»ق( از 392متوفی به گزارشی از ابن فقیه )توجه
که به گزارش ابن فقیه ارض السودان رفته است، چنانکار میای اطالق به کل سرزمین آفریقا بهالسودان بر

: ق2027)ابن فقیه،  .یکی از شصت بخش زمین و مصر یکی از شصت بخش ارض السودان بوده است
226)  

نگاران از بالد السودان درواقع همان محدودۀ صحرای بزرگ آفریقا بوده د مراد جغرافیاما در بیشتر موار
را سرزمینی الی المغرب در وصف بالد سودان آنکه صاحب حدود العالم من المشرق است، چنان

داند که شرق و جنوب آن به صحرای جنوبی، غربش به اقیانوس می« هفتصد فرسخ در هفتصد فرسخ»
شود. این انوس اطلس( و شمال آن به بیابانی بین سرزمین مغرب و سرزمینشان محدود میمغربی )اقی

گوید، سرزمینی بسیار خشک و لم یرزع است که در مسیر حد فاصل بین آن و که میسرزمین، چنان
)حدود العالم من المشرق الی المغرب،  .شودسرزمین مصر تنها یک نقطه آب و عمرانی یافت می

در جنوبی زمین »نویسد: جیهانی نیز در قرن چهارم در وصف سرزمین سیاهان می (232: ق2023
سرزمین است در اقصی مغرب بر دریای محیط و میان ایشان و زمین مغرب عمارت و آبادانی نیست، 

کشد و حدی که بیابانی که در آنجا از شدت گرما یک حد ایشان بیابان است که به زمین مصر می
؛ 31: 2371)جیهانی،  .چنین گویند که درازی زمین ایشان هفتصد فرسنگ باشدمسکون نیست و 

  (20زکریای قزوینی، بی تا: 
نگاران بر سر اینکه صحرای بزرگ  آفریقا جزئی ویژه از قرن پنجم، بین جغرافیهای بعد، بهدر طول سده

کسانی است که صحرا را جزئی ازجمله از بالد السودان یا مستقل از آن بوده اختالف وجود دارد. بکری 
را ابن سعید مغربی در قرن هفتم آنکه (، درحالی762: 2، ج م2992بکری، از بالد السودان دانسته )

سرزمینی جدا از بالد السودان برشمرده که ابتدای آن شهر نول َلمَطه در مغرب و انتهای آن سرزمین ُکّوار 
در این میان،  (63: ق2031خلدون، ؛ ابن222-220 :م2963)ابن سعید، .در جنوب َفّزان بوده است

گزارش یعقوبی بیش از همه جای تأمل دارد، چراکه وی در یکی از آثارش با عنوان تاریخ یعقوبی، 
بخشی را با نام وصف ممالک الحبشه و السودان آورده که در آن سرزمین حبشه در شرق صحرای بزرگ 

آن دانسته است. وی از میان نواحی مختلف بالد السودان نیز از آفریقا را جدا از بالد السودان در غرب 
 دانسته وزغاوه در بالد کانم، کوکو، ُمرو و غانه و معادن طالی آن نام برده و زغاوه را ابتدای این سرزمین 

 (292-290: 2تا، ج )یعقوبی، بی .جز این موارد از سایر نواحی بالد سودان ذکری به میان نیاورده است
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اولین کسی است که محدودۀ بالد السودان را از ( ق 307مسعودی )متوفی نگاران، میان جغرافیدر 
دهد، به دست میهای شرقی آفریقا بهزنج و کرانه صحرای بزرگ آفریقا فراتر برده و با اطالعاتی که از بالد

ه طول و عرض آن در قلمرو زنگان را کوی پردازد. هایی از سرزمین زیرصحرای امروزی میمعرفی بخش
حدود هفتصد فرسنگ دره و کوه و ریگستان بوده از حدود خلیج منشعب از باالی نیل تا دیار ُسفاله )در 

 -022: 2، ج ق2039)مسعودی،  .ۀ ماداگاسکار( دانسته استوزامبیک امروزی( و واق واق )جزیرم
های جنوب شرقی چهارم تا کرانه ها، محدودۀ شناخت سرزمین بالد السودان در قرنبا این گزارش (020

 آفریقا یعنی کشور موزامبیک کنونی افزایش یافت. 
گاهی دربارۀ جغرافیای مغرب و سودان در قرن پنجم است. وی خود به  المسالک و الممالک بکری اوج آ

عصرش گرفته اول خود را از بازرگانان و جهانگردان هماین دو سرزمین سفر نکرده، اما اطالعات دست
نسبت پیش از خودش بیشتر است و بکری از سرزمین زیرصحرا آورده بهاست. شمار شهرهایی که 

شود. به گفتۀ او، در بالد السودان قبایل همچنین برخی از این اسامی برای اولین بار در اثر وی دیده می
پرست یا به خی بتبسیارند و هر شهر یا سرزمینی متعلق به یک قبیله است که برخی از آنان مسلمان و بر

دین اجدادی خودند. وی معرفی شهرهای بالد السودان را از نواحی جنوبی مغرب نزدیک دریای محیط 
سپس از غرب به شرق از شهرهایی همچون تکرور،  کند.)اقیانوس اطلس( با شهر صنغانه شروع می

دان را تا غیارو، تادمّکه و بالد کوکو در سلی، غانه، قلنبوه، ترنقه، زافقو و بالد الفرویین نام برده و بالد السو
بکری به مسئلۀ تجارت بزرگ ِتبر  (171، 112: 2، ج م2992)بکری،  .دهدسرزمین نوبه ادامه می

کند و اینکه تاجران مسلمان از نقاط مختلف برای تجارت طال بدین )طال( در بالد السودان اشاره می
 (22-23: 2، ج م2992یاقوت حموی،  ؛160و  162، 166 :2، ج م2992)بکری،  .آمدندمنطقه می

توان از عنبر، ابریشم، پشم، آهن، سرب، جیوه و نیز برده نام برد که بازرگانان مغربی این جز طال میبه
 (96-233: 2، ج م2931)ابن حوقل،  .خریدندکاالها را از مردمان بالد السودان  می

های پیش از مطالب خود از بالد السودان را از کتاب نگار برجستۀ قرن ششم است. اوادریسی جغرافی
خود اقتباس کرده است. اطالعات وی از بالد حبشه و شرق بالد السودان آشفته است، ولی از آفریقای 

دهد و از شهرهای غرب بالد السودان همچون ملل، غانه، تیرقی، مداسه، تری ارائه میغربی تصویر دقیق
کند. و گاه به پوشش، مواد غذایی و برخی رسوم قبایل ساکن در آنجا اشاره میبرد سمغاره و ... نام می

، 26-32: 2، ج ق2039)ادریسی،  .همچنین ادریسی نیز به تجارت طال در این منطقه اشاره کرده است
02-32) 
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هری از توان به ُزهری و ابن سعید مغربی اشاره کرد. اطالعات ُز نگارن قرن هفتم نیز میاز میان جغرافی 
نگاران پیش از خود ندارد. وی نیز های جغرافیای موارد چندان تفاوتی با گزارشبالد السودان جز در پاره

محدودۀ بالد السودان را از حدود حبشه در شرق تا حدود شهر غانه در غرب دانسته و از تجارت کاال 
ربی بیش از اما اثر ابن سعید مغ (223-226)زهری، بی تا:  .ویژه برده در این مناطق سخن گفته استبه

ز بالد السودان ارائه تر و بیشتری اعصرانش اطالعات تازهوی برخالف هم وندیگران اهمیت دارد، چ
ایر واق واق بود و حد اساس گزارش وی، حد شرقی و جنوبی بالد السودان تا سفاله و جزدهد. برمی

اطلس محدودۀ بین جزایر َسعادة، خالدات )جزایر هایش از کرانۀ قیانوس به گزارشتوجهغربی آن با
رسید. وی از قناری امروزی( و جزیرۀ سالحف تا مصب رود سنگال در کشور سنگال امروزی می

برد و به وصف بومیان و شهرهای بالد السودان همچون نوبه، کوکو، تکرور، قلنبوه و غانه نام می
: م2963)ابن سعید،  .های بکری نداردفاوتی با گفتهپردازد که چندان تهای بالد السودان میشگفتی

توجه در گزارش ابن سعید این است که وی خود سواحل شرقی و غربی  نکتۀ قابل (99-93، 10 -12
آفریقا را ندیده و تمام اطالعات خود را از کشتیرانی عرب با نام ابن فاطمه گرفته که چیزی دربارۀ او 

زیسته است. ابن فاطمه در طول ساحل غربی آفریقا تا پیش از ابن سعید میدانیم و احتمااًل یک قرن نمی
مصب رود سنگال در کشور سنگال پیش رفته و در شرق  آفریقا نیز تا سفاله و واق واق سفر کرده و این 

 .شناخته و از اولین کسانی است که از اقامت هندیان در واق واق سخن گفته استخوبی میمناطق را به
 (213: 2369؛ کراچکوفسکی، 13-19: م2963سعید، )ابن 
رحله ابن ، گذارندترین منابع در قرن هشتم که اطالعات تکمیلی را از بالد السودان در اختیار ما میمهم

اند. این دو کتاب اطالعات بکر و بطوطه و مسالک االبصار فی ممالک االمصار ابن فضل الله عمری
دست  ، مناسبات آنان با مصر و شیوۀ زندگی مردم بهامپراتوری مالیاخلی بندی دمهمی را دربارۀ سازمان

 (232-267: 0، ج ق2026؛ ابن بطوطه، 232-232: 0، ج ق2023الله عمری، )ابن فضل .دهندمی
در قرن پنجم، های مسلمان در بالد السودان بود. درواقع امپراتوری مالی یکی از قدرتمندترین حکومت

ویژه در ق( در مغرب، اسالم در میان قبایل صحرا به 121-214)حک:  مرابطونبا تشکیل حکومت 
به اسالم و تشکیل دو امپراتوری  غرب این منطقه گسترش یافت و این امر سبب گرویدن امپراتوری غانه

مسلمان قدرتمند مالی )از اقیانوس اطلس در غرب تا وسط صحرای بزرگ( و ُسنگای )غرب صحرا( در 
همچنین ابن  (425-415: م4159؛ ابن ابی زرع، 225: 5ج  ،م2992بکری، )نک:  .ان شدبالد السود
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)ابن  .فضل الله عمری از هفت حکومت مسلمان در حبشه و نیز سرزمین نوبه و کانم سخن گفته است
 (29-230: 0، ج ق2023فضل الله عمری، 

 
 

 نگاران از بالد السودانمنابع جغرافی
به ترین آن دسترسیدی داشتند که مهمبرای تألیف آثار خود مشکالت زیا نگاران در گذشتهجغرافی

های مختلف بود. این اطالعات معمواًل به چند شیوه تهیه اطالعات درست و جدید دربارۀ سرزمین
دید و تجربه های مختلف سفر کرده و آنچه را خود مینگار، خود، به سرزمینشد: اول آنکه جغرافیمی
دریانوردان و جهانگردانی ، آورد. دوم آنکه این اطالعات را از تاجرانرشتۀ تحریر می کرد را بهمی
های آنان، داشتند. او نیز با اعتماد بر گفتهنگار عرضه میگرفت که مشاهدات خود را به جغرافیمی

ثار و سومین روش استفادۀ محض از آ کردشینیان کتاب خود را تألیف میمشاهدات خود و یا آثار پی
ها و مبنای آن نوشته شده، تکرار گفتهویژه از قرن پنجم به بعد برد بهکه بیشتر آثار موجو پیشینیان بود

 های مؤلفان پیش از خود است.شنیده
حداقل در چند سدۀ نخست -نگاران به بالد السودان در حالت اول، دسترسی و مسافرت خود جغرافی

وهوایی بسیار راه و مشکالت آن، همچون موقعیت و شرایط آب بودنسبب دوری و ناشناختهبه -اسالمی
دلیل قرارگرفتن بر روی خط های دور تا به امروز بهسخت و دشوار بود، چراکه صحرای آفریقا از گذشته

های روان، گرمای هوا، فقدان آب و آبادانی ترین مناطق روی زمین بوده است. ریگاستوا یکی از خشک
ها نداشتند آنان را شناختند و علمی دربارۀ آنهایی که آنها را نمین با سرزمین و انسانشدو ترس از مواجه

؛ حمدالله مستوفی، 20 تا:؛ زکریای قزوینی، بی 31: 2371)نک: جیهانی،  .داشتاز این سفر بازمی
آب و ی، کمنویسد: بالد السودان سرزمینی خشک و بیابانباره میکه ابن حوقل دراین( چنان262: 2372
)ابن حوقل،  .توان زمستان بدانجا رفت و اندکی به تجارت پرداختالعبور است و تنها میصعب
رغم به د که مسلمانان در جریان فتوحات وبودن سبب شده بوهمین ناشناخته (233: 2، ج م2931

بی مغرب پیشروی در شمال آفریقا و فتح کامل آن در همان سدۀ نخستین اسالمی، از محدودۀ جنو
اقصی فراتر نرفته و آن مناطق را به حال خود رها کردند. صاحب حدود العالم نیز در گزارشی به نبود 

بردن از کند. وی در حین نامهایی که تا زمان خودش نوشته شده اشاره میاطالع از این سرزمین در کتاب
یه، طنجه و سوس االقصی، رود گوید: در شهرهای افریقهای مختلف میهای سرزمینرودها و رودخانه
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شود که برای کشاورزی کاربرد دارد. اما، بزرگ و دائمی وجود ندارد و تنها رودهای کوچکی یافت می
 .ای نشده استها و اخبار به این موضوع اشارهدر بالد السودان هیچ علمی نداریم و در کتاب دربارۀ رود 

  (77: ق2023 )حدود العالم من المشرق الی المغرب،
دانان و های مختلف یکی از منابع مهم اطالعات جغرافیانگیزۀ تجارت و مشاهدات تاجران از سرزمین

سبب های شرقی آفریقا، بهکه سرزمینها و مسیرهای جدید بود، چنانسبب شناخت و کشف سرزمین
بسیار ها و تاجران ایرانی، عرب و هندی بود، وآمد کشتیداشتن شهرهای بندری که محل رفت

همه، مناطقی از بالد السودان که های داخلی بالد السودان بوده است. بااینتر از سرزمینشدهشناخته
ترین این وآمد کنند در منابع جغرافیایی ذکر شده است. یکی از مهمتوانستند بدانجا رفتتاجران می

دلیل داشتن طال برای تاجران مسلمان بهمناطق، بالد الِتبر بود که در بالد السودان قرار داشت. بالد التبر 
باره ارزشمند است: از شهر سجلماسه تا بالد التبر، سه شته است. گزارش زکریای قزوینی درایناهمیت دا

آب و مقاومت در برابر وزش ماه راه است و تجار برای آوردن طال به زحمت بسیار از صحراهای گرم و بی
رساندند و برای اهالی بومی آنجا نمک، چوب صنوبر، ین بالد میبادهای سموم از سجلماسه خود را بد

، رسیدندکه به سرحد بالد تبر میآوردند. زمانیهای مس میمهرۀ دستبند، انگشترهای شیشه و حلقه
گاه میبا طبل اجناس خود را در آنجا گذاشته و کردند و خود یک منزل به زدن، بومیان را از ورود خود آ

تند. بومیان از شنیدن صدای طبل، متوجه آمدن تجار شده و در مقابل متاع هرکس طالیی گشعقب بازمی
کس از تجار نقل نکرده گشتند و هیچمیرتجار روز بعد برای بردن طالها بگشتند. گذاشتند و باز میمی

حدود ؛ 455: ق4155؛ نیز نک: یعقوبی، 43تا:  زکریای قزوینی، بی) .که از اهل آن بلد دیده باشد
همچنین وی از شهر دیگری در بالد السودان با نام  (592: ق4159العالم من المشرق الی المغرب، 

شده است و تاجران برای زار و معدن زاج بسیار یافت میبرد که اطراف این شهر شورهنام می تغاره/ تغازی
در والیات دیگر همچون  را -معادل صد َمن تبریز-آمدند و هر َوقر نمک تجارت نمک به این شهر می

  (52-51زکریای قزوینی ، بی تا: ) .فروختندزنگبار به صد دینار زر سرخ  می
و حتی بخشی  ندشان بودهای جغرافیاییدانان در گزارشسیاحان و دریانوردان نیز از منابع مهم جغرافی

توان اثر یا گزارشی جغرافیایی شد را میهایی که توسط این سیاحان و یا دریانوردان تألیف میاز سفرنامه
ترین این دریانوردان شخصی به نام ابن فاطمه است. هرچند اطالعی از ابن به شمار آورد. یکی از مهم

جای کتابش فاطمه در دست نیست و از خود نیز اثری برجای نگذاشته است، اما ابن سعید در جای
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 220، 93، 12: م2963ی نمونه، نک: ابن سعید، )برا .همچون بالد السودان از ابن فاطمه نام برده است
  (211و 
توان به ابن بطوطه )متوفی های زیرصحرا سفر کرده مینویسانی که خود به سرزمینجمله سفرنامه از

کنندۀ تمام آثار پیش از وی توان تکمیلق( اشاره کرد. مشاهدات وی از سرزمین زیرصحرا را می 667
ای از ق به فرمان ابوعنان مرینی، سلطان مراکش، به اتفاق عده 623ال دانست. ابن بطوطه در محرم س

سجلماسه سفرش را به بالد سودان آغاز کرد. هدف از این سفر رسیدن به قلب  آفریقا بود که تا دوران 
: 2369)کراچکوفسکی،  .سفرهای اروپاییان به این منطقه در سدۀ نوزدهم گزارش آن همانند نداشت

ها، زندگی مردم، اول از نوع سکونتگاهیرش از هر مکانی که گذر کرده اطالعاتی دستوی در مس (333
دهد. آداب و رسوم، مذهب و پوشش و نیز محصوالت و منابع طبیعی هر ناحیه را به خواننده ارائه می

ایب خیر و برکتی است. از عجوپنج روز به تغازی رسیدیم و آن قریۀ بینویسد: پس از بیستکه میچنان
را با پوست شتر های نمک ساخته و سقف آنا از سنگرها و مسجد آنحل آن است که خانهاین م

اند. در این ناحیه، درخت وجود ندارد و همه ریگزار و کان نمک است. برای استخراج نمک، پوشانیده
 آورند. شکل قطعات بزرگی درمیکنند و بهزمین را حفر می

فتی در صحرا به تاسرهال رسیدیم. در این منزل، منابع آب زیرزمینی وجود بعد از این شهر و طی مسا
 4و از این منزل به شهر ایواالتن گیرندکنند و آب برمیها در اینجا سه روز استراحت میدارد. قافله

نام مّسوفیانی است که از -« تکشیف»وسیلۀ روند. مسافری که بخواهد به آن شهر برود باید از پیش بهمی
ای به آشنایان خود بفرستد تا خانه برای او نامه -شوندطرف اهل قافله برای رفتن به ایواالتن اجیر می

کرایه کنند و تا مسافت چهار روز آب برای او بیاورند و هرکس در ایواالتن آشنا نداشته باشد به یکی از 
کنند. ابن بطوطه پنجاه روز در ینویسد و آنان در این موارد اقدام متّجار معروف و خیر آنجا نامه می

ها کند. برای مسافرت به مالی راهنمایی از مسوفیماند و بعد از آن به طرف مالی حرکت میایواالتن می
سبب امنیت، احتیاج به همراهی با کاروان نبوده است. فاصلۀ بین این دو کند، زیرا در این راه، بهاجیر می

شود و در مسیرش از قریۀ زاغری، رودخانۀ وچهار روز طی میتگوید، در بیسکه وی میشهر، چنان
بزرگ نیل، شهر کارسخو، رودخانۀ صنصره نام برده است. بعد از اقامت چند ماه در مالی و دیدار با 

رود و در مسیرش از حیواناتی َمنسی موسی پادشاه مالی آنجا را ترک کرده به تنبکتو و از آنجا به کوکو می
کند. پس از آن به شهر تکّدا و از معادن مس سب آبی و قبایل آدمخواران صحبت میعجیب همچون ا

                                                                 
1 Eawalaten 
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شود و پس از چند ماه سفر در اواخر فروشان همراه  میکند. از آنجا با کاروانی از بردهآنجا دیدن می
 (236-269: 0، ج ق2026 )ابن بطوطه، .گرددبه فاس بازمی ق620

 
 

 نگارانن در آثار جغرافیزندگی و سکونت در بالد السودا
طبع اطالع از آمد، بهشمار میی چندین سده سرزمینی ناشناخته بهبه آنکه سرزمین سیاهان براتوجهبا

شان نیز بسیار اندک بود و در معدود آثاری اطالعی چند همراه با مبالغه بومیان آنجا، شیوه و رسوم زندگی
که جیهانی لی نیز برای شناخت آنان وجود نداشته است، چنانشد. هرچند که ظاهرًا تمایاز آنان یافت می
 نویسد: در گزارشی می

های نیکو و ادب و و ذکر سیاهان مغرب و زنگیان کرده نشد، زیرا که نظم ممالک جهان به خصلت»
اند و در بهرهها بیهای سیاست و عمارت تعلق دارد و آن جماعت از این سیرتحکمت و اقامت رسم

اند تا بدان وسیلت مستحق آن سیرتی چنانچه در دیگر ملوک اقالیم عالم بوده است نشان ندادهایشان 
بودندی که ایشان را در سلک دیگر ملوک جهان کشیده آمدی. جز جماعتی سیاهان که به ممالک 

 «.ندااند و دیانت و ریاضت و حکمت آراسته: مانند: حبشیان و نوبیان که بر شعار رومیانمعروف نزدیک
 (232: ق2023؛ حدودالعالم من المشرق الی المغرب، 32: 2371)جیهانی، 

اند که چرده با صورتی درشت و زمخت و الغراندام بودهاز نظر ظاهری بومیان بالد السودان افرادی سیاه
بیشترشان نیمۀ باالیی بدنشان کوتاه و نیمۀ پایینی بدنشان دراز بود. لبانی کلفت و انگشتانی بلند داشتند و 

سبب این برهنگی ظاهرًا به (232: ق2023 ،)حدود العالم من المشرق الی المغرب .اندنیز برهنه بوده
زنان نیز گاه، مهرهای عقیق و سلیمانی را سوراخ  (20)زکریای قزوینی، بی تا:  .شدت گرما بوده است

در مواردی  (27ی قزوینی، بی تا: یا)زکر .کردندها، ستر عورت میکرده، در رشته کشیده، با آن استخوان
)زکریای قزوینی، بی تا:  .بردندویژه پوست پلنگ نیز برای پوشاندن خود بهره مینیز از پوست حیوانات به

29-21) 
اند: گروهی که مسلمان شده بودند، از نظر اعتقادات دینی بومیان بالد السودان را به دو دسته تقسیم کرده

؛ نیز نک: 20)زکریای قزوینی، بی تا:  .پرستیدنداند و بت میان کافر بودهاصطالح آنو گروهی که به
ابن بطوطه در  .(322: ق2031؛ انصاری دمشقی، 113و 167، 163، 171: 2، ج م2992بکری، 

برد. وی در سفرش در سرزمین مالی به سفری که به بالد السودان داشته است از هر دو گروه نام می
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گوید. د که اغلب مسلمان بوده و از رسوم و عادات پسندیده و ناپسند آنان سخن میکنبومیانی اشاره می
های سیاهان یکی این است که ظلم و ستم در میان آنان بس اندک از نیکویینویسد: از آن جمله می

هرچه هم -ای در ماترک او اگر سپیدپوستی در آن دیار بمیرد مداخله ، سرزمینشان امنیت دارد،باشدمی
سپارند تا را به دست یکی دیگر از سپیدپوستان که مورد اطمینان باشد میکنند، بلکه آننمی -زیاد باشد

صورت جماعت و وارث باالستحقاق پیدا شود. دیگر از رسوم نیک آنان مواظبت بر ادای نماز آن هم به
های تمیز؛ ماز جمعه با لباسخاطر ترک نماز، تالش برای حفظ قرآن به فرزندان و ادای نتنبیه فرزندان به

و از عادات ناپسند آنان این است که خدام و کنیزکان و دختران خردسال آنان لخت و عور در میان مردم 
دیگر از آداب زشت سیاهان ریختن خاک و خاکستر بر سر خود به ، پوشانندآیند و عورت خود نمیمی

ن الشۀ حیوانات مرده و گوشت سگ و االغ را باشد و اینکه بسیاری از آناعالمت ادب و احترام می
 (272-277: 0، ج ق2026ابن بطوطه، ) .خوردندمی

دستۀ دوم که مسلمان نیستند همان قبایل بدوی سیاهان بوده و به آدمخواران مشهورند. ابن بطوطه در 
بودند  رسیدهسلطان منسا سلیمان وصف روزی که گروهی از این قبایل آدمخوار به نزد سلطان مالی، 

ها گاهی آن اندازه به نصف کنند، پهنای این حلقههای بزرگی در گوش خود میآنان حلقهگوید: می
های ابریشمین بر خود پیچیده بودند و در سرزمینشان معادن طال وجود وجب است. این سیاهان پارچه

دند، آنگاه دست و روی کرده خور دارد. سلطان از باب ضیافت خادمی به آنان داد و آنان خادم را ذبح
 (271: 0، ج ق2026ابن بطوطه، ) .خود را به خون وی آغشته پیش سلطان آمدند و سپاس گزاردند

کردند و در عوض نمک و شیشه و مهره و دیگر مایحتاج آنان، طال و تاجران بیشتر با این گروه معامله می
؛ زکریای قزوینی، 232 :ق2023رب،)حدود العالم من المشرق الی المغ .گرفتندهای قیمتی میسنگ

که گاه تاجران فرزندان این بومیان را تجارت برده نیز در میان آنان رواج داشت، چنان (27بی تا: 
فروختند و گاه خود بومیان فرزندان عنوان برده میهای دیگر همچون مصر بهدزدیدند و در سرزمینمی

)حدود العالم من المشرق الی  .فروختندمیدزدیدند و آنان را به تاجران  یکدیگر را  می
 (232: ق2023المغرب،

توان به عسل، برنج، روغن، گوشت، های بالد السودان که در منابع به آن اشاره شده میاز غذاها و میوه
و از آن کسکسو و حریره  استای شبیه به خردل دانه-نی ذرت، شیر، جوجه، آرد نبق و آرد لوبیا و فو

کردند و شاره کرد. همچنین نوعی غذا از ترکیب ذرت که با کمی عسل و شیر درست میا -ساختندمی
ای شبیه های آنجا میوهآوردند. از میوهشکل بادیه درمیرا بهریختند که آندر یک نیمه کدو می این غذا را



 2033 ن در اسالم / سال سوم )دوره جدید(/  شماره نهم / پاییزتمد علم و 

  
 

 22  

چیزی آردمانند  کردند ورا به دو نیم میرسیده آنبوده که چون می -ین شامنوعی خربزه در سرزم-فّقوس 
هایی فروختند. همچنین از زیر خاک دانهخوردند و در بازارها میریخته که آن را پخته میاز توی آن می

خوردند و طعم آن مانند نخود بریان بوده است، گاهی هم آن را سرخ کرده میآمده که آنشبیه باقال درمی
)ابن  .کردندسرخ می -شبیه به گالبی خیلی شیرین- ساختند و با َغرتیمانند میرا آرد کرده چیزی اسفنج

 (21؛ زکریای قزوینی، بی تا: 262، 263، 209، 201، 0-200:202، ج ق2026بطوطه، 
از جمله حیوانات مشهور و مختص به سرزمین سیاهان فیل و زرافه بود. زکریای قزوینی در گزارشی دور 

دوشند و گوشتش را مثل گاو و گوسفند او را می نویسد: زرافه در آن والیت بسیار است.از ذهن می
ساختند و بوده که از پوستش سپرهای قیمتی می -احتمااًل نوعی کرگدن-« لبطی»خورند. از حیوانات می

 (20-26؛ زکریای قزوینی، بی تا: 90: م2963)ابن سعید مغربی،  .هر سپر سی دینار قیمت داشته است
 

 گیرینتیجه
های ان سرزمین سیاهان، یکی از مناطق رمزآلود و ناشناختۀ قارۀ آفریقا تا سدهبالد السودان، یا هم

نسبت بودن مسیرها و بومیان آنجا بهتهوهوایی و ناشناخسبب شرایط آبمعاصر بود. این سرزمین به
به این امر، اطالعات توجهآفریقا کمتر شناخته شده بود. با های شمالی و شرقی قارۀسرزمین
گاران مسلمان از بالد السودان نیز اندک بود و به مرور زمان و شناخت بیشتر آنان از این منطقه، نجغرافی

نگاران مسلمان از اولین نویسان، بیشتر شد. جغرافیهای بازرگانان و سفرنامهسبب اطالعات و گزارشبه
دودۀ این سرزمین و کردن محکسانی بودند که در آثارشان به بالد السودان اشاره کرده و ضمن مشخص

دست دادند. شناخت میان و چگونگی زندگی آنان نیز بهاش، اطالعاتی از بوشدهشهرهای شناخته
نگاران از بالد السودان بیشتر محدود به صحرای بزرگ آفریقا و منطقۀ ساحل بود. اطالعات آنان جغرافی

ک بسیار کم بود. این شناخت از بالد های دریای سرخ تا کشور موزامبیاز سرزمین زیرصحرا جز در کناره
 ویژه برای اروپاییان، بسیار هموار کرد.های بعد، بهالسودان راه را برای کشف این مناطق در سده
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