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Abstract:
This article deals with works of Ibn-e- Battuta. Summary of signs of Islamic
civlization and culture during the middle ages in view of Travels of Ibn-e-Battuta is presented
in it. Ibne-e- Battuta was prince of Muslim travelers. He went on his journey in 1325 (725H),
when he was in the age of 20 years. His main purpose of his travel was to go on a Hajj, or a
Pilgrimage to Makkah, to perform the fifth pillar of Islam. But he remained in traveling for
around 29 years and he covered about more than 75,000 miles visiting the equivalent of 44
modern countries which were mostly under the governments of Muslim leaders of the World
of Islam, or "Dar al-Islam" at that time. He faced many dangers and had numerous adventures
during the travels. The story of his travels was originally named “Tohfah Al-Nazzār fī
Gharā’ib Al-Amsār wa Ajā’ib Al-Asfār” ( A Gift to Those Who Observe the Wonders of
Cities and the Miracles of Traveling). That title is greater than average so the text is generally
just called Travel or journey of Ibn Battuta's Rihlah. Renowned as Rihlah Ibn-e-Battuta in
Arabic. Translations of his travel in many other languages of the world show its great
importance. He was died at the age of 73 years on 1377 (779H).
Keywords: Ibn-e-Battuta, Journeys, tourism, Islamic civilization, culture

 حياته ومکانته وآاثره،ابن بطوطة
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.)هو أبوعبدهللا حممد بن عبدهللا بن حممد بن إبراهيم بن حممد إبراهيم بن يوسف اللوايت (نسبًا إىل قبيلة لواتة إحدى قبائل الرببر
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.وقد عرف ابللوايت نسبةً إىل قبيلة لواتة الرببرية كما ل ّقب بشمس الدين ولكنه اشتهر وعرف اببن بطوطة
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رحال هذه امللة مل
رحال العصر ،ومن قال ّ
وقال الدكتور أمحد رمصان أمحد" :وال خيفى على ذي عقل أن هذا الشيخ هو ّ
9
يبعد"...
قد نبني ابن بطوطة أحوال أسفاره يف "حتفة النظار يف غرائب األمصاروعجائب األمصار" وفرغ ابن جزي من تدوينها سنة
757ه (1356م) وأجزل الثناء عليه عند اخلتام ،ومل ينس ذكر مواله السلطان أيضاً ،فافتخر أبن ذلك الرحالة اختار االستقرار
يف دايره دون غريها 10.وختمها بقوله" :انتهى ما خلصته من تقييد الشيخ أيب عبدهللا حممد بن بطوطة أكرمه هللا .وال خيفى على
رحال هذه امللة مل يبعد"...
رحال العصر ،ومن قال ّ
ذي عقل أن هذا الشيخ هو ّ
وتويف ابن بطوطة يف سنة 779ه(1377م) رمحه هللا.
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معامل احلضارة اإلسالمية يف العصور الوسطى من خالل رحلة ابن بطوطة
ٍ
جل
احلضارة هي اإلقامة يف احلضر .ويعيش أهل املدن يف حضارة أي يف مت ّدن عكس البداوة .واملدنيّة فهي التقدم يف ّ
امليادين العلمية .ومظاهر التقدم والرقي يف ميادين العلم والدين واألدب والفن وغريها .والثقافة هي أطوار الناس يف مساكنهم
ومآكلهم ومشارهبم واقتصادهم وسياستهم ولغتهم ودينهم وغريها .فكثري من األحيان ختتلف ثقافة الناس بعضهم بعضاً يف حضارة
واحدة .فيمكن أن تكون هناك ثقافات عديدة يف احلضارة الواحدة.
جل امليادين العلمية .وال شك إن فضل اإلسالم على العامل كبري ألنه
وحققت احلضارة اإلسالمية والعربية تق ّدماً ابلغاً يف ّ

الفن والدين الوسطي الصحيح الذي يعمل على العدل واإلحسان واملساواة واملودة واحلق بني
جاء ابحلضارة الغنية والعلم واألدب و ّ
أفراد اجملتمع البشري .ونرى أثر اإلسالم على اجملتمع واضحاً يف مجيع العصور املاضية ،مبا له من علماء يف مجيع اجملاالت وامليادين

وقادة وفالسفة وأطباء وأدابء ،الذين تركوا آاثرهم يف اجملتمع البشري أو قدموا منهجهم من العلوم املتبعة حت وقتنا هذا .فأحبث
عن مدى أتثري احلضارة اإلسالمية يف العصور الوسطى يف هذه املقالة.

 6الزکی ،حممد حسن،الرحالة املسلمون يف العصور الوسطی ،ص136
Muhammad Hassan Zaki, Al-Rihālah Al-Muslimūn fī Asūr Al-Wustā, p.136

 7امحد رمضان امحد ،الرحلة والرحالة املسلمون  ،ص369

Ahmad Ramadan Ahmad, Dr., Al-Rihlah wa Al-Rihālah Al-Muslimūn, p.369

 8زرکلی ،خريالدين ،األعالم خلريالدين الزركلي،ج  ،6ص236
 9امحد رمضان امحد ،الرحلة والرحالة املسلمون  ،ص383

.Zarkalī, Khair Dīn, Al-Ā’lām, 236/6

Ahmad Ramadan Ahmad, Dr., Al-Rihlah wa Al-Rihālah Al-Muslimūn, p.383

 10الزکی ،حممد حسن،الرحالة املسلمون يف العصور الوسطی ،ص137
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 11امحد رمضان امحد ،الرحلة والرحالة املسلمون  ،ص370
 12اب ِن بطوطہ ،رحلة ابن بطوطة ،ص22
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Ibn.e.Battuta, Rihlah Ibn-e-Battuta, p.22

پاکستان جرنل آف اسالمک فالسفی،جلد ،4شمارہ ( 1جنوری-جون )2022

18

وعندما نطالع آاثر احلضارة اإلسالمية من نظرة ابن بطوطة امللقب بـأمري الرحالني نتعرف أهنا زاهرًة ومتقدمة من حيث مجيع
الناحيات اإلجتماعية .وكانت احلضارة اإلسالمية ومدنيتها وثقافتها راقية يف العصور الوسطى أيضاً .وقد قدم إلينا رحالة عريب
عظيم أمثلة كثرية يف هذا املضمار يف رحلته السماة بـ"حتفة النظار" الشهرية بـ"رحلة ابن بطوطة" .ويف التايل أقدم موجز آاثر
احلضارة اإلسالمية اليت متيز اجملتمع اإلسالمي من سائر اجملتمعات العاملية يف العصور الوسطى.

وحدة عامل اإلسالم:
قال األستاذ الدكتور حسني مؤنس على معلقاً على رحلة ابن بطوطة" :ومل جند فيما طالعنا من كتب الرتاث عندان ما
يصور ترابط األمة اإلسالمية واستقرار قواعدها؛ كما وجدان عند ابن بطوطة ،فبينما جند الكتب األخرى حتدثنا عن احلروب
اتما جند ابن بطوطة يعرض لنا صورة عامل إسالمي مستقر آمن.
والصراعات والغلوات واجملاعات أو تصرفنا عن عامل الواقعصرفاً ًّ
والسبب ذلك أن الرجل قد قام هبذه الرحلة يف عامل أمة اإلسالم الواسع دون أن يتأثر كثرياً مبا كان جيری بني الرؤساء يف عصره من
حروب؛ ألن أمة اإلسالم كانت أخرجت نفسها من نزاعات السياسة داخل نطاقها ،وعاشت بعيداً عن منازعات الرؤساء ،آمنة
ظل العقيدة الواحدة ،عقيدة التوحيد والسالم.
يف ّ
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والربُط:
ضيافة الواردين يف الزوااي واملدارس ُّ

الربُط (مجع رابط) يف مجيع
والشيء اآلخر الذي جيذب أنظاران إليه عند مطالعة هذه الرحلة هو نظم الزوااي واملدارس و ُّ

البالد اإلسالمية .وهي بيوت ينشئها بعض أهل اخلري أورجال الطرق الصوفية أو كرباء أهل الدولة من ماهلم اخلاص لضيافة
الواردين .وقد أنشئتها اجلماعة نفسها ،وتولت أمرها ورعاية النازلني هبا من أموال مجعت هلذا الغرض.

خيربان ابن بطوطة عن كثرة املدارس والزوااي مبصر ويقول ابن بطوطة أن الزوااي يف مصر كانت كثرية وأهنا تسمى اخلوانق
(مجع خانقة) وكان األمراء يتنافسون يف بناءالزوااي .وكل زاوية معينة لطائفة من الفقراء مبصر  ،وأكثرهم األعاجم ،وهم أهل األدب
واملعرفة بطريقة التزهد والتصوف .ولكل زاوية عامل كبري يسمى ابلشيخ وحارس ،وترتيب أمورهم عجيب.
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قد علمنا أن ابن بطوطة وأصحابه نزلوا يف الزوااي أو املدارس أو الربط وانلوا من أهلها ضيافةً وكرامةً ابلغةً .ويف ذلك العصر كان
الرجال املتخصصون خلدمة الزاوااي أو املدارس يتنافسون يف إكرام ضيوفهم .ونالحظ أمثلة هذه مبثوثة يف هذه الرحلة.
وقد أورد ابن بطوطة أمثلة كثرية اليت ُّ
تدل على إكرامهم البالغ .وظهر منها أيضاً أن أهل هذه الداير كانوا جيتمعون
وحيتفلون للضيوف وكانوا يقدمون أنواعاً من األطعمة واألشربة ،وبعد الفراغ من األكل والشرب كان القراء يقرأون القرآن الكرمي
بصوت حسان ،مث كان أييت دور السماع والرقص .وهذا أمر عجيب .كيف كان اجلمع بني تالوة القرآن والسماع والرقص يف
نفس الوقت؟

 13حسني مؤنس ،الدکتور ،ابن بطوطة ورحالته ،ص30
 14اب ِن بطوطہ ،رحلة ابن بطوطة ،ص56

Hussain Mū’nis, Dr., Ibn-e-Battutas wa Rihlātuhū, p.30
Ibn.e.Battuta, Rihlah Ibn-e-Battuta, p.56
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تقسيم الناس إىل مراتب وأصناف:
وتكشف لنا رحلة ابن بطوطة عن انحية أخرى من نواح التنظيم االجتماعي اليت قامت به األمة من تلقاء نفسها وهي
تقسيم الناس إىل املراتب واألصناف :فأما "املراتب" فهم أصحاب الذين عينوا على الوظائف الفكرية والدينية .ورجال الدولة
والتجار وأهل األموال منهم ايضاً .وأما "األصناف" فهم أهل احلرف اليدوية والصناعات على اختالف أنواعها من البنائني
والنجارين واحلدادين والنساجني وصغار التجار وعمال البحر .وقد ّبني املؤرخون عن هذه املراتب وتلك األصناف .وأخربوا أن
أهل كل مرتبة وكل حرفة كانوا يتعاونون فيما بينهم و ِّ
يكونون فيما بينهم شبه رابطة أونقابة .وبدافع ذلك الرابط كانوا يكرمون
بعضهم بعضاً".
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ونری براهني ذلك واضحة متعددة يف رحلة ابن بطوطة :سلك ابن بطوطة نفسه يف سلك القضاة ،ألنه – كما يقول–
رجل من بيت قضاء .وبعد خروجه من تونس مع الركب تولی القضاء أول مرة ،16فأصبح حيسب نفسه قاضياً ،وصار ال حي ّل إال

على القضاة ،فإذا نزل بلد ًة ومل جيد فيها زاوية أو رابطاً سأل عن القاضی ،ونزل عليه ،فإذا مل جيد قاضياً فكان نزوله على الفقيه،
فيجد منه القدر واإلكرام البالغ.
وأثناء املطالعة علمنا أحياان كثريًة أن الناس كانوا يكرمون بعضهم بعضاً بروابط احلرفة والعمل دون أن الحظنا وجود

طبقات اجتماعية ،وليس معىن ذلك أن الناس كانوا أهل السياسة أو أن عامل اإلسالم كما نراه عند ابن بطوطة – كان مدنية
فاضلة أو غنيةً .فقد كان هناك من الفقراء واألغنياء ،واألقوايء والضعفاء ،ولكن األمة اجتهدت يف إزالة هذه الفوارق
واالختالفات وحتقيق املثل األعلى اإلسالمي بطريقة تلقائية بدون تكلف .وهذا هو عامل األمة اإلسالمة ،وعامل اإلسالم اآلخر
الذي كشفت رحلة ابن بطوطة النقاب عنه.
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عصر األولياء والصوفية:
كان ابن بطوطة مولعاً بلقاء األولياء والصاحلني يف كل بلد من البالد .وظهر كأنه أحد من الصوفياء حيث ذكرهم دائماً ابخلري
وأورد كثرياً من كراماهتم يف الرحلة .وقال األستاذ الدكتور حسني مؤنس على معلقاً على الرحلة" :على طول رحلة ابن بطوطة
نالحظ اهتمامه الشديد بلقاء األولياء وشيوخ الصوفية والزهاد وأصحاب الكرامات ،ويبلغ اهتمامه هبذا األمر أن يتخلف عن
الركب ،وميضی لزايرة عابد زاهد منفرد بنفسه يف مكان بعيد ،ليسأله الدعاء والربكة .وهو يؤمن إمياانً شديداً أبولئك األولياء،
ويعطينا األدلة على صدق واليتهم ،واستجابة هللا سبحانه وتعاىل لشفاعتهم ،وما يتوجهون به إليه من رجاء .ويف وقت من
األوقات جند ابن بطوطة على وشك أن يرتك الرحلة ،وينقطع خلدمة واحد من أولئك األولياء ،ولكن حب الرحلة غلب عليه،
18
فرتك الفكرة ومضى.
 15حسني مؤنس ،الدکتور ،ابن بطوطة ورحالته ،ص23
 16اب ِن بطوطہ ،رحلة ابن بطوطة،ص37
 17حسني مؤنس ،الدکتور ،ابن بطوطة ورحالته،ص25
 18ايضاً ،ص26

Hussain Mū’nis, Dr., Ibn-e-Battutas wa Rihlātuhū, p.23
Ibn.e.Battuta, Rihlah Ibn-e-Battuta, p.37
Hussain Mū’nis, Dr., Ibn-e-Battutas wa Rihlātuhū, p.25
ibid, p.26

پاکستان جرنل آف اسالمک فالسفی،جلد ،4شمارہ ( 1جنوری-جون )2022

20

هاما من جوانب مالمح العصر الذي عاش فيه ،وهو القرن الثامن اهلجري – الرابع
وهذه الناحية عند ابن بطوطة تعطينا جانباً ًّ
عشر امليالدي ،ألن هذا العصر يف عامل اإلسالم كله كان عصر األولياء وأصحاب الكرامات والطرق الصوفية وشيوخها.

19

ولقد كانت هذه الطوائف موجودة منذ زمن طويل ،ولكن ظروف اليأس الشامل ألجل هجوم املغول عليهم زادهتم
أمهية فظهروا يف اجملتمع وكثرت أعدادهم وتنوعت أشكاهلم ،وأصبحوا ميثلون قوة روحية كبرية أفاد منها الناس كثرياً .وحنن يف العادة
نقول :إذا عجز الطيب ظهر الويل".
يف عصر ابن بطوطة – وهو القرن الثامن اهلجري (الرابع عشر امليالدي) – وجدان لكل مدينة عدداً من األولياء حيتلون
مكانة رفيعة يف املراكز الروحية ،وهلم سلطان وشوكة معرتف به حت لنستطيع أن نقول :إهنم كانوا أصحاب الوظائف الرمسية،
يعرتف هبا الناس ،بل يعرتف هبا أصحاب السلطة واحلكومة .والناس يرون أن هؤالء األولياء هم السالطني ابلفعل".

20

دفع الضرائب واملكوس املفروض عند املرور من مصر إىل الشام:
يذكر ابن بطوطة أن كان ال بد لكل من أراد املرور من مصر إىل الشام أو من الشام إىل مصر أن يدفع الضرائب املعينة
إىل احلكام املتوكلني على الثغر على نقطة احلدود بني مصر والشام عند قطيا وقال يف ذلك" :وهبا تؤخذ الزكاة (بوثيقة مرور تدل
على أنه دفع الضرائب واملكوس املفروضة على االنتقال بني مصر والشام ،وكانت مبالغ كبرية ،ومع ذلك كانت تسمى زكاة) من
التجار وتفتش أمتعتهم  ،ويبحث عما لديهم أشد البحث ،وفيها الدواوين والعمال والكتاب والشهود .وجمباها يف كل يوم ألف
دينار من الذهب .وال جيوز عليها أحد من الشام إال برباءة من مصر .وال إىل مصر إال بربائة من الشام احتياطاً على أموال الناس،
وتوقياً من اجلواسيس العراقيني".

21

وقال األستاذ الدكتور حسني مؤنس على معلقاً على الرحلة:

هاما ابلنسبة إليرادات السلطنة يف مصر ونيابة السلطنة يف الشام .ويبدو كذلك أهنم
"فإن أخذ الضرائب على احلدود كان أمراً ًّ
خيافون اجلواسيس‘‘.

22

صناعة الصابون:
أورد ابن بطوطة ذكر صناعة الصابون عندما زار مدينة سرمني وحتدث عن كيفية هذه الصناعة ىف هذه املدينة وقال:
"هبا يصنع الصابون اآلجري ،وجيلب إىل مصر والشام .ويصنع هبا أيضاً الصابون املطيب لغسل األيدی ،ويصبغونه ابحلمرة
والصفرة .ويصنع هبا ثياب قطن حسان تنسب إليها".

23
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وقال األستاذ الدكتور حسني مؤنس يف حبثه هلذه الرحلة" :وكان بعض علمائنا ينكرون أننا حنن اخرتعنا الصابون ،وعند ابن
الرد احلاسم ،فهو يقول :إن هبذه البلدة سرمني يصنع الصابون اآلجري :أي يف صورة قطع على هيئة اآلجر ،ويف ظين أن
بطوطة ّ

هذا الصابون النابلسي ،مث يقول :إن هبذه البلدة سرمني "يصنع هبا أيضاً الصابون املطيب لغسل األيدی ،ويصبغونه ابحلمرة

والصفرة ".وقبل ذلك بقرنني ذكر اإلدريسي صناعة الصابون يف البهنسا من مدن مصر .وعن العرب أخذ الغرب الصابون ،صناعةً
وامساً ،وأول ما ظهر يف أورواب كان يف إيطاليا ابسم  Sopponeويف إسبانيا النصرانية ،وكانوا ينطقونه به إذ ذاك ،Jobonواليوم
 Jabonويف فرنسا".Savon

24

يدل على حضارة راقية
ف ظهر من هذا البحث أن املسلمني هلم فخر وسبقة على العامل يف اخرتاع صناعة الصابون.وهذا ّ
ومدنية عالية يف اجملتمع اإلسالمي كما يفهم أيضاً يف عصران احلاضر أن اغتسال اليد ابلصابون املطيب يع ّد من الرقي املدين.
ويظهرمهارة املسلمني يف هذه الصنعة أيضاً .ويف هذا فخر وسبقة هلم على سواهم يف العامل.

استخدام احلمام الزاجل للمراسلة:
وأخرب ابن بطوطة عن استخدام احلمام الزاجل للمراسلة يف ذلك العصر وأورد حكاية رجل جمهول الذي وردحبصون
وقسم بينهم بالد الشام ،وأمرهم
اإلمساعيلية الفداوية عند الطائفة الفداوية فادعى اهلداية وتكاثر الناس عليه تعدهم بتملك البالد ّ

ابخلروج إىل البالد املعينة هلم وأعطاهم من ورق الزيتون ،وكان يقول هلم" :استظهروا هبا ،فإهنا كاألوامر لكم ".فإذا خرج أحدهم
إىل بلدة أحضره أمريها ويقول له " :إن اإلمام املهدي أعطاين هذا البلد ،فيقول له :أين األمر؟" فكان خيرج ورق الزيتون .فيضرب

أو حيبس .مث إنه أمر ذلك الرجل أتباعه ابلتجهيز لقتال املسلمني وأن حيضرووا مبدينة جبلة للقتال .وأمرهم أن أيخذوا قضبان اآلس
عوض السيوف ،ووعدهم أهنا تصري سيوفاً يف أيديهم عند القتال .فهامجوا مدينة جبلة ،وأهلها يف صالة اجلمعة ،فدخلوا الدور،
وهتكوا احلرمي .واثر املسلمون من مسجدهم ،فأخذوا السالح وقتلواهم كيف شاءوا .واتصل اخلرب ابلالذقية ،فأقبل أمريها هبادر
عبدهللا بعساكره .وطريت احلمام ابألخبار إىل طرابلس .فأتى أمري األمراء بعساكره واتبعوهم حت قتل منهم حنو عشرين ألفاً،
وحتصن الباقون ابجلبال...

25

وظهر من هذه احلكاية أن طوائف من الناس كانوا على غاية السفاهة والغباوة يف ذلك العصر كما نری أمثاهلم يف
عصران احلاضر يف بعض األحيان .وظهر أيضاً أن احلمام الزاجل كانت تستخدم للمراسلة آن ذاك.

صناعة األطباق ومالعق اخلشب:
وزار ابن بطوطة مدينة بعلبك وحدثنا عن صناعة الصحاف – أي األطباق – من اخلشب هناك – وقال :إن أهل
بعلبك يصنعون األطباق املسماة ابلدُّسوت ،وكذلك يصنعون مالعق اخلشب ويبلغ من مهارة أهلها يف صناعة الدسوت أهنم
يصنعون منها نوعاً يضم الواحد منها عشر صحاف ،واحداً يف داخل اآلخر ،وعشر مالعق تدخل واحدة منها يف األخرى
 24حسني مؤنس ،الدکتور ،ابن بطوطة ورحالته ،ص52
 25اب ِن بطوطہ ،رحلة ابن بطوطة ،ص97
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وتوضع يف جراب ".مث قال مبينًا عن مهارة أهل بعلبك يف هذه الصناعة ":ويصنعون هلا غشاء من جلد ،وميسكها الرجل يف
حزامه ،وإذا حضر طعاماً مع أصحابه أخرج ذلك ،فيظن رائيه أهنا ملعقة واحدة ،مث خيرج من جوفها تسعة".

26

يدل على حضارة راقية ومدنية عالية يف اجملتمع اإلسالمي كما يفهم أيضاً يف عصران احلاضر أن استخدام
وهذا ّ
الصحاف أي األطباق واملالعق اخلشبية يع ّد من الرقي املدين .ويظهر مهارة املسلمني يف هذه الصنعة أيضاً .ويف هذا فخر وسبقة
هلم على سواهم يف العامل .وقال األستاذ الدكتور حسني مؤنس يف حبثه هلذه الرحلة:
"وهذه املالحظة جديرة أبن تسرتعى إليها أنظار من حيسبون أن تناول الطعام ابليد تقليد عريب أصيل ،وأننا مل نعرف األكل
ابملالعق – إال عن اإلفرنج!"

27

صنيع الناس يف الوابء الذي انتشر يف دمشق:
كان الناس يلجئون ويتوجهون إىل هللا تبارك عند نزول املصيبة إليهم وعند انتشار الوابء كان صنيعهم هذا أيضاً .وقد
حكى ابن بطوطة حكاية الوابء الذي انتشر يف دمشق وقال أنه شاهد من تعظيم أهل دمشق ملسجد األقدام (من مشاهد دمشق
الشهرية الربكة ،يقال :إهنا أثر قدم موسى عليه السالم) ما يعجب منه عند انتشار وابء الطاعون األعظم بدمشق يف أواخر ربيع
الثاين سنة تسع وأربعني (749ه) .وهو أن أرغون شاه ملك األمراء انئب السلطان أمر منادايً ينادی بدمشق أن يصوم الناس
ثالثة أايم وال يطبخون ابلسوق .فصام الناس ثالثة أايم متوالية ،كان آخرها يوم اخلميس ...وخفف هللا تعاىل عنهم الوابء الذي
انتشر يف دمشق عندما انتهى عدد املوتی إىل ألفني يف اليوم الواحد–(وقد انتهى عددهم ابلقاهرة ومصر إىل أربعة وعشرين ألفاً يف
يوم واحد) .وقال خمرباً عن منارة دمشق وقال" :ابلب اب الشرقي من دمشق منارة بيضاء يقال إهنا اليت ينزل عيسى عليه السالم
عندها حسبما ورد يف صحيح مسلم".

28

كثرة األوقاف واألرزاق املعينة عند املسلمني:
وانحية أخرى اليت جتذب أنظاران من احلضارة اإلسالمية اليت قامت هبا األمة اإلسالمية من تلقاء نفسها اليت تكشف لنا
عنها هذه الرحلة هي كثرة األوقاف واألرزاق املعينة للمعلمني واملتعلمني .وقد ذكر ابن بطوطة عن األوقاف واألرزاق املعينة
للمعلمني واملتعلمني بعد أرابض دمشق وقال ..." :وهبا مدرسة تعرف مبدرسة ابن عمر موقوفة على من أراد يتعلم القرآن الكرمي
من الشيوخ والكهول .وجترى هلم وملن يعلمهم كفايتهم من املآكل واملالبس ،وبداخل البلد أيضاً مدرسة مثل هذه تعرف مبدرسة
ابن منجا ،وأهل الصاحلية كلهم على مذهب اإلمام أمحد بن حنبل".

29
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قد علمنا من هذا اخلرب أن احلكومة اإلسالمية كانت تتحمل مجيع مصارف املعلمني واملتعلمني ،وكانت للمدارس
أوقاف معينة يف البالد اإلسالمية .وهبذا ظهر أيضاً عناية املسلمني ابلعلم وحرصهم على العلوم اإلسالمية.
قد ّبني ابن بطوطة عن كثرة األوقاف بدمشق ابلتفصيل ،وقال" :األوقاف بدمشق ال حتصر أنواعها ومصارفها لكثرهتا

فمنها أوقاف على العاجزين عن احلج ،يعطى ملن حيج عن الرجل منهم كفايته ،ومنها أوقاف على جتهيز البنات ...ومنها أوقاف
لفك األساری ،ومنها أوقاف ألبناء السبيل ...ومنها أوقاف لسوى ذلك من أفعال اخلري".

30

وكان نظم أوقاف األواين أقيم عند املسلمني يف ذلك العصر أيضاً .وقد أورد ابن بطوطة حكاية عجيبة يف ذلك ،وقال:
"مررت يوماً ببعض أزقة دمشق فرأيت به مملوكاً صغرياً قد سقطت من يده صحفة من الفخار الصيين ،وهم يسموهنا الصحن،
فتكسرت واجتمع عليه الناس فقال له بعضهم ،إمجع شقفها وامحلها معك لصاحب أوقاف األواين فجمعها وذهب الرجل معه
إليه فأراه إايها فدفع له ما اشرتى به مثل ذلك الصحن .وهذا من أحسن األعمال فإن سيد الغالم ال ب ّد له أن يضربه على كسر
الصحن ،أو ينهره وهو أيضاً ينكسر قلبه ،ويتغري ألجل ذلك فكان هذا الوقف جرباً للقلوب ،جزى هللا خرياً من تسامت مهته يف
اخلري إىل مثل هذا".

31

يدل على حضارة املسلمني الذهبية وحسن صنيع أصحاب السلطات برعاايهم يف عصر ابن بطوطة .وهذا نوع
وهذا املثل األعلى ّ
التأمني جماانً .ويف عصران اجلديد توجد شركات التأمني أو التضمني اليت تقدم مثل هذه اخلدمات ،أي أتمني احلياة أو السيارة أو
البيت أو الدكان أو املصنع وغريها يف البالد كلها ،ولكنها تقدم هذه اخلدمات على دفع مبالغ معينة فقط.
وذكر ابن بطوطة عن كثرة أوقاف دمشق وقال" :فهناك أوقاف للعاجزين عن احلج ،وأوقاف لتجهيز البنات إىل
أزواجهن ،وأوقاف لفكاك األساری ،وأوقاف على تعديل الطريق ورصفها ،ألن أزقة دمشق لكل واحد منها رصيفان يف جانبيه مير
عليهما املرتجلون ،ومير الركبان بني ذلك".

32

ويبدو أن ابن بطوطة حسن الظن فصدق ما قال له الفقهاء ،ألهنم كانوا هم األوصياء على هذه األوقاف ،فإذا قرأان كتاب
"منامات الوهراين" رأينا فيها حديثا عجبا عما كان يصيب األوقاف يف مصر والشام".

33

التنافس يف عمارة املساجد والزوااي واملدارس:
وجانب آخر الذي جيذب أنظاران إليه يف اجملتمع اإلسالمي يف العصور الوسطى هو التنافس يف عمارة املساجد والزوااي
واملدارس .وقال ابن بطوطة" :وأهل دمشق يتنافسون يف عمارة املساجد والزوااي واملدارس واملشاهد ،وكل من انقطع جبهة من
جهات دمشق ال ب ّد له أن يتيسر له وجه من املعاش ،من إمامة املسجد ،أو قراءة مبدرسة ،أو مالزمة مسجد ،جييء إليه فيه رزقه،
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 31اليضاً ،ص120
32

ايضاً ،ص118

33

حسني مؤنس ،الدکتور ،ابن بطوطة ورحالته ،ص55

Ibn.e.Battuta, Rihlah Ibn-e-Battuta, p.119
Ibid, p.120
Ibid, p.118
Hussain Mū’nis, Dr., Ibn-e-Battutas wa Rihlātuhū, p.55

پاکستان جرنل آف اسالمک فالسفی،جلد ،4شمارہ ( 1جنوری-جون )2022

24

أو قراءة القرآن ،أو خدمة مشهد من املشاهد املباركة ،أو يكون كجملة الصوفية ابخلوانق جترى له النفقة .ومن كان من أهل املهنة
واخلدمة فله أسباب أخر ،من حراسة البستان أو أمانة الطاحونة أو كفالة الصبيان يغدو معهم إىل التعليم ويروح ،ومن أراد طلب
العلم أو التفرغ للعبادة وجد اإلعانة التامة على ذلك".

34

اإلحتفال بنسبة مولد النيب صلى هللا عليه وسلم:
كان االحتفال بنسبة مولد النيب صلى هللا عليه وسلم قد بدأ يف العصر الوسيط أيضاً كما أخربان صاحب هذه الرحلة
الشهرية .وقد أورد ابن بطوطة ذكر اإلحتفال بنسبة مولد النيب صلى هللا عليه وسلم وهذه أول مرة جند ذكر اإلحتفال هبذه النسبة
ع ن قاضي مكة ،وقال" :قاضي مكة العامل الصاحل العابد جنم الدين حممد بن اإلمام العامل حمي الدين الطربي ،وهو فاضل كثري
الصدقات واملواساة للمجاورين ،وحسن األخالق كثري الطواف واملشاهدة للكعبة الشريفة ،يطعم الطعام الكثري يف املواسم املعظمة،
وخصوصاً يف مولد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،فإنه يطعم فيه شرفاء مكة وكرباءها وفقراءها وخدام احلرم الشريف ومجيع
اجملاورين .وكان سلطان مصر امللك الناصر رمحه هللا يعظمه كثرياً ،ومجيع صدقاته وصدقات أمرائه ُجترى على يديه".

35

وظهر من هذا أن حفلة اإلطعام بنسبة مولد النيب صلى هللا عليه وسلم قد بدأت قبل زايرة ابن بطوطة ملكة املكرمة )يف
عام 728ه  1328 /م) ألننا مل جند ذكر مثل هذه احلفالت بنسبة مولد النيب صلی هللا عليه وسلم يف رحلة ابن جبري الذي
كانت رحالته بني 578ه و581ه يف زمن صالح الدين األيويب رمحه هللا تعاىل .وقد كانت رحلته يف صورة يوميات ومذكرات.
ومن عادة الشيخ الرحالة ابن جبري أنه كان يذكر عوائد الناس واحتفاالهتم بنسبات خمتلفة ،وأورد بعض األمثلة يف هذا املضمار:
"ويف ليلة الثالاثء السابع والعشرين منه .أعين من رجب ظهر ألهل مكة أيضاً احتفال عظيم يف اخلروج إىل العمرة مل يقصر عن
االحتفال األول"...

36

وقال يف احتفال ليلة النصف من شعبان" :فشاهدان ليلة السبت ،اليت هي ليلة النصف حقيقة ،احتفاالً عظيماً يف احلرم املقدس
إثر صالة العتمة 37"...وقال ابن جبري عند كان مسافراً يف حدود الشام يف شهر ربيع األول من سنة مثانني (580ه)" :وأسرينا
ووصلنا مدينة منبج مع الصباح من يوم اجلمعة احلادي عشر لربيع املذكور ،والثاين عشر ليونيه ...ووصلنا بزاغة ضحوة يوم السبت
الثاين عشر لربيع املذكور 38".مث وصف بلدة بزاغة وأهلها مفصالً وقال أخرياً" :ورحلنا منها يف الليل وأسرينا إىل الصباح ،ووصلنا
مدينة حلب ضحوة يوم األحد الثالث عشر لربيع األول ،والرابع والعشرون ليونيو".

39

 34اب ِن بطوطہ ،رحلة ابن بطوطة ،ص120
Ibn.e.Battuta, Rihlah Ibn-e-Battuta, p.120

 35ايضاً ،ص162
 36ابن جبري ،رحلة ابن جبري ،دار و مكتبة اهلالل ،بريوت 1986م ،ص102
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 38اليضاً ،ص200
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وقد علمنا أن اإلحتفال مبيالد النيب صلی هللا عليه وسلم مل يكن رائجاً يف ذلك العصر .وألجل ذلك مل يذكر ابن جبري
أي احتفال بنسبة مولد النيب صلی هللا عليه وسلم يف رحلته الشهرية.

االفرتاق الفقهي بني املسلمني يف عصر ابن بطوطة (728ه):
وجانب آخر الذي يلفت أنظاران إليه هو اختالف فقهي بني املسلمني يف ذلك العصر .وكان هذا اإلختالف سبب
اإلفرتاق بينهم .وقد ذكر ابن بطوطة عادة أهل مكة يف صلواهتم ومواضع أئمتهم أنه كان هناك أربعة أئمة من املذاهب األربعة
يؤمون الناس يف صالة الوقت الواحد يف بيت هللا احلرام ،وقال" :فمن عادهتم أن يصلي أول األئمة إمام الشافعية ،وهو املقدم من
قبل أويل األمر .وصالته خلف املقام الكرمي ،مقام إبراهيم عليه السالم يف حطيم له هناك بديع .ومجهور الناس مبكة على مذهبه.
فإذا صلى اإلمام الشافعي صلى بعده إمام املالكية يف حمراب قبالة الركن اليماين ،ويصلي إمام احلنبلية معه يف وقت واحد مقابالً
ما بني احلجر األسود والركن اليماين ،مث يصلي إمام احلنفية قبال امليزاب املكرم حتت حطيم له هنالك ،ويوضع بني يدي األئمة
الشمع .وترتيبهم هكذا يف الصلوات األربعة ،وأما صالة املغرب فإهنم يصلوهنا يف وقت واحد ،كل يصلى بطائفته ،ويدخل على
الناس من ذلك سهو وختليط ،فرمبا ركع املالكي بركوع الشافعي وسجد احلنفي بسجود احلنبلي .وتراهم مصيخني كل واحد إىل
صوت املؤذن الذي يسمع طائفته لئال يدخل عليه السهو".

40

وهذه املعلومات عجيبة بنسبة افرتاق املسلمني بينهم يف عصر ابن بطوطة (728ه) ،حت أهنم عيّنوا أئمة أربعة من
املذاهب األربعة يف بيت هللا احلرام الذين كانوا يصلّون ابلناس يف نفس الوقت.

كيفية السفر مع الركب:
كان الناس يسافرون مع الركب يف صورة القوافل يف ذلك العصر .وقد خرج ابن بطوطة من مكة يف صحبة أمري ركب
وبني عن كيفية سفره أيضاً .وذكر أن الرجل كان جيلس يف ُش ّقته على جانب
العراق وامسه البهلوان حممد احلويح من أهل املوصلّ .

اجلمل وصاحب له يف شُّقة أخرى على جانب آخر ،ويتبادالن احلديث أو يلعبان الشطرنج يف أثناء السفر ،وقد أيكالن على
هذه احلال ،فإذا شاء أحدمها النوم غفا واجلمل سائر يف الركب الكبري.
مث قال ابن بطوطة واصفاً للركب العراقي ورونقه أثناء الرحلة" :ويف هذا الركب األسواق احلافلة واملرافق العظيمة وأنواع
األطعمة والفواكه وهم يسريون ابلليل ويوقدون املشاعل القطار واحملارات ،فرتى األرض تتلأل نوراً والليل قد عاد هناراً ساطعاً".

41

وهذه األخبار تدل على كيفية األسفار ووسائلها وكثرة الناس يف القوافل ،كما قال ابن بطوطة" :فمن خرج عن الركب
حلاجة ،ومل تكن له عالمة يستدل هبا على موضعه ضل ّّ عنه لكثرة الناس".

42

 40اب ِن بطوطہ ،رحلة ابن بطوطة ،ص173
 41ايضاً ،ص185
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آابر النفط والبرتول:
كانت آابر النفط موجودة عند املسلمني منذ عهد قدمي .وقد حتدث ابن بطوطة عن النفط وآابره يف وصفه للطريق من
بغداد إىل املوصل وإليك فقرة من كالم ابن بطوطة" :مث رحلنا ونزلنا موضعاً يعرف ابلقيارة مبقربة من دجلة وهنالك أرض سوداء
فيها عيون تنبع ابلقار ويصنع له أحواض وجيتمع فيه فرتاه شبه الصلصال على وجه األرض حالك اللون صقيالً رطباً وله رائحة
طيبة وحول تلك العيون بركة كبية سوداء يعلوها شبه الطحلب الرقيق فتقذفه إىل جوانبها فيصري أيضاً قاراً .ومبقربة من من هذا
املوضع عني كبرية فإذا أرادوا نقل القار منها أوقدوا عليها النار فتنشف النار ما هنالك من رطوبة مائية مث يقطعونه قطعاً وينقلونه.
وقد تقدم لنا ذكر العني اليت بني الكوفة والبصرة على هذا النحو.مث سافران من هذه العيون مرحلتني ،ووصلنا بعدمها إىل
املوصل".

43

وظهر من هذه األخبار أن تلك البالد كانت معروفة ألجل آابر النفط منذ عهد قدمي .وقد كنا نظن أن آابر النفط
من هللا على أهل العرب هبذه املنّة منذ قرون ماضية .فله جزيل التشكر
ظهرت بعد اكتشافات حديثة يف عصران هذا فقط .وقد ّ

واإلمتنان على فضله العظيم.

تنظيم األخية الفتيان:
وجانب آخر ايل يلفت أنظاران إليه يف ذلك العصر هو تنظيم األخية الفتيان .وهبذا التنظيم يتميز اجملتمع اإلسالمي عن
سائر اجملتمعات .وقد قال ابن بطوطة عن تنظيم األخية الفتيان " :واحد األخية أخي على لفظ األخ إذا أضافه املتكلم إىل نفسه،
وهم جبميع البالد الرتكمانية الرومية يف كل بلد ومدينة وقرية وال يوجد يف الدنيا مثلهم أشد احتفاالً ابلغرابء من الناس ،وأسرع إىل
إطعام الطعام وقضاء احلوائج ،واألخذ على أيدی الظلمة وقتل الشَنرط ،ومن أحلق هبم من أهل الشر .واألخي عندهم رجل جيتمع
44

أهل صناعته وغريهم من الشبان األعزاب واملتجردين ،ويقدمونه على أنفسهم ،وتلك هي الفتوة أيضاً".
وقال األستاذ الدكتور حسني مؤنس معلقاً على هذه العبارة" :فهؤالء ِ
األخينة تنظيم فتوة مهمته العناية ابلغرابء وقضاء

حوائج الناس والوقوف يف وجه الظلمة :أي محاية الناس من ظلم احلكام .وال تروعنا عبارة " وقتل الشَُّرط ،ومن أحلق هبم من أهل

الشر" ،فهي تدل على نظام الشرطة الذي وضع أول األمر حلماية الناس وإقرار ألمن تدهور أجهزة احلكم كلها إىل نظام ضار
ابلناس ،فأصبح الشرط حيمون رجال الدولة والقوة واجلاه ،ويعسفون الضعفاء ومن ال حامي هلم ،يفرضون عليهم اإلاتوات،
ويؤيدون األشرار ويقامسوهنم األرابح! ...
وهذا دون شك تنظيم اجتماعي وسياسي على جانب كبري من األمهية ابتكرته اجلماعة اإلسالمية حلماية نفسها من
أذي األشرار ومن الظاملني من رجال احلكم .وجدير ابلذكر أن كل املؤسسات والتنظيمات النافعة يف اتريخ األمة اإلسالمية إمنا
هي من ابتكار مجاهري الناس :وكانت إقامتها وإعداد الرجال الذين يقومون هبا من إختصاص األمة ال احلكومة ،ومن ذلك
 43حسني مؤنس ،الدکتور ،ابن بطوطة ورحالته ،ص79
 44اب ِن بطوطہ ،رحلة ابن بطوطة ،ص292
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التشريع والقضاء والتعليم وعلوم احلياة كالطب والصيدلة والفلك وما إىل ذلك .وها حنن أوالء نرى كيف كان نظام األخية نظاماً
شعبيًّا أنشأه ،أفراد الشعب للقيام بواجبات عجزت احلكومة عن القيام هبا".

45

سفري):)TA/DA
يومي وراتب
ٌّ
نظام راتب ٌّ
العمال كانوا أيخذون النفقة عند مقامهم
ق ّدم ابن بطوطة معلومات قيمة حول نظام حكومي آنذاك وأخرب أن األمراء و ّ

ونزوهلم يف دار السيادة ،وعند انصرافهم إىل منازهلم كانوا أيخذون الزاد كذلك .وقد جند يف عصران احلاضر مثل هذا النظام

احلكومي يف مجيع البالد العاملية .وكان ألمراء والعمال واملؤظفون أيخذون األجر عند القيام خارج منازهلم ألداء الشؤون احلكومية
يف صورة راتب يومي) (Daily Allowanceوراتب سفري ) .(Travel Allowanceولعل الناس أخذوا هذا النظام احلكومي
من املسلمني يف العصور الوسطى.
وإليك فقرة من كالم ابن بطوطة أثناء سفره إىل مدينة سيواس ،وقال فيها" :وهي من بالد العراق ،وأعظم ما له هبذا
اإلقليم من البالد ،وهبا منزل أمرائه وعماله .مدينة حسنة العمارة واسعة الشوارع أسواقها غاصة ابلناس ،وهبا دار مثل املدرسة
تسمى دار السيادة ،ال ينزهلا إال الشرفاء ،ونقيبهم ساكن هبا .وجترى هلم فيها مدة مقامهم الفرش والطعام والشمع وغريه ويزودون
إذ انصرفوا".

46

وجود معادن الفضة والنحاس:
البالد اإلسالمية كانت غنية بسبب معادن الفضة والنحاس يف ذلك العصر كما ذكر ابن بطوطة عند سفره إىل مدينة

أرزجنان
ُك ِمش ،وقال" :وهي من بالد ملك العراق ،أيتيها التجار من العراق والشام ،وهبا معادن الفضة ".مث توجه إىل مدينة َ
(وهي عاصمة Erzincan, Turkeyتقع يف شرق تركيا) وأخرب أن هناك معادن النحاس ،وقال فيها":وهي من بالد صاحب
العراق .مدينة كبرية عامرة ،وأكثر سكاهنا األرمن .واملسلمون يتكلمون هبا الرتكية .وهلا أسواق حسنة الرتتيب .ويصنع هبا ثياب
حسان تنسب إليها .وفيها معادن النحاس ،ويصنعون منه األواين"...

47

وظهر من هذه العبارة أن تلك البالد كانت غنية بسبب معادن الفضة والنحاس فيها .وقد علمنا أيضاً أن آابر النفط
أي برتول كانت توجد بقرب موصل .وتقع هذه املدن كلها يف منطقة واحدة.

إحراق األرامل مع بعولتهن عند اهلنود:
كان إحراق األرامل مع بعولتهن عند اهلنود شائعاً يف عصر ابن بطوطة كما وصف قصة إحراق األرامل مع بعولتهن
الذين تدركهم املنية بتفصيل ابلغ وهو آنذاك مبدينة تعرف أبحبري (ويف بعض الطبعات :أبحجري( .والصواب عند األستاذ الدكتور

 45اب ِن بطوطہ ،رحلة ابن بطوطة،ص293
 46ايضاً ،ص303
 47ايضاً ،ص305
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حسني مؤنس هو مدينة أجمري  48.Amjariوأكثر سكاهنا الكفار ،وأمريها مسلم من سامرة .وقال ابن بطوطة" :إحراق املرأة
بعد زوجها عندهم أمر مندوب إليه غري واجب ولكن من أحرقت نفسها بعد زوجها أحرز أهل بيتها شرفاً بذلك ،ونسبوا إىل
الوفاء .ومن مل حترق نفسها ،أقامت عند أهلها ابئسة ممتهنة لعدم وفائها ولبست خشن الثياب ولكنها ال تكره على إحراق
نفسها".

49

ووصفه طويل ممتع وإن كان املنظر بشعاً ،وجنتزئ منه ابلفقرة التالية نصف مشهد إحراق ثالث أرامل" :وملا تعاهدت
النسوة الثالث الاليت ذكرانهن على إحراق أنفسهن ،أقمن قبل ذلك ثالثة أايم يف غناء وطرب وأكل وشرب ،كأهنن يودعن
الدنيا .وأييت إليهن النساء من كل جهة .ويف صبيحة اليوم الرابع أتيت كل واحدة منهن بفرس وأقارهبا معها ،وبني يديها األطبال
واألبواق واألنفار .وكل إنسان من الكفار يقول هلا :أبلغي السالم إىل أيب أو أخي أو أمي أو صاحيب ،وهي تقول :نعم ،وتضحك
إليهم .وركبت مع أصحايب ألری كيفية صنعهن يف االحرتاق".

50

مث وصف بعد ذلك مشهد اإلحراق بكل تفصيل .وأخرب أهنم يرمون برماد هؤالء احملرقني يف هنر الكنك ،وهو الذي إليه
حيجون أيضاً .وقد أعاذ هللا املسلمني من مثل هذه الفضائح .فاحلمد هلل على ذلك.
وقال الشيخ عبداهلادي التازي يف مقالته "مع ابن بطوطة يف بالد اهلند والسند"" :لقد كان الرحالة املغريب أول مـن
حتدث من العرب عن حالة اإلحراق ابهلنـد وكان أول من حتدث أيضاً يف مقطع الحق عـن استعانة احملروقني بـدهن الصندل،
الـذي يعوضـه اليوم البنزين املمتـاز".

51

حفالت العرس:
ذكر ابن بطوطة أثناء قيامه مبدينة دهلي أن حفالت العرس كانت معروفة يف اهلند يف ذلك العصر ورأى الناس حيتفلون
بعرس األمري سيف الدين عندما زار احلوضني العظيمني خبارج مدينة دهلي وأخرب أن عليهما قباب كثرية وفيها جمالس للمتنزهني
واملتفرجني .وقال يف حوض اخلاص .... " :ولقد شاهدت الرجال أهل الطرب يف عرس األمري سيف الدين غدا بن مهنا .لكل
واحد منهم مصلى حتت ركبته ،فإذا مسع األذان قام فتوضأ وصلى".

52

وظهر من هذه العبارة أن حفالت العرس كانت تقام يف عصر ابن بطوطة أيضاً .وقد تنعقد حفالت العروس كثرية يف
املدن والقرى املختلفة يف ابكستان وهبارت()Indiaحت يف عصران احلاضر .وتع ّد هذه العروس من التقاليد االجتماعية والدينية.
وتقام فيها األسواق الكبرية للبيع والشراء واللعب والطرب .ويف أغلب األحيان تضرب الطبول على قبور الرجال الصاحلني ويرقص
 48حسني مؤنس ،الدکتور ،ابن بطوطة ورحالته ،ص157
 49اب ِن بطوطہ ،رحلة ابن بطوطة ،ص423
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الناس عليها رقصاً حملّياً .وعلى هذا النحو كانت أسواق العرب تعقد يف العصر اجلاهلي .ومن أشهر أسواقها سوق عكاظ وسوق
ذواجملاز وسوق ذواجملنة.

رسم التربك ابلقبور:
كان رسم التربك بقبور الصاحلني وغري الصاحلني رائجاً يف ذلك العصر .وقد أورد ابن بطوطة قصة قتل السلطانة رضية
احلراث فعلم أهنا امرأة
حراث عندما جاءت هي إليه يف زي الرجال وطلبت منه ما أتكله وغلب عليها النوم ،فنظر إليها ّ
اليت قتلها ّ

فقتلها وسلبها .وقال" :ودفنت هنالك وبين عليها قبة وقربها اآلن يزار ويتربك به ،وهو على شاطئ النهر الكبري املعروف بنهر

اجلون ،على مسافة فرسخ واحد من املدينة".

53

تدل على أن عامة الناس كانوا ال مييّزون بني الصاحلني الذين يتربك هبم – إن جاز ذلك – وبني غريهم،
وهذه القصة ّ

فليس أهل للتربك هبم كل من يف القبور ،فالقبور هبا الصاحل والطاحل ومستور احلال .وهكذا يف بالدان عوام الناس يتربكون من مقابر
هري وراجنا (ومها بطال أسطورة العشق احمللية) َِ
وس ِّسي وبـُنُّوں)(Sassi & Punnuالعاش َقني
ومسّي ( )Sammiالعاشقة الصادقة َ
املشهورين .ومثل هذه املزارات واملقابر وافرة جدًّا .وتوجد هناك يف كل قرية ويف كل حلة من مدينة مقابر كثرية متعددة اليت هي
مستمر وجا ٍر حت يف عصران احلاضر يف ابكستان.
التوسل .وهذا الرسم العادي
مرجع اخلالئق وموضع التربك و ّ
ّ

النظم الكامل للحصول على املعلومات:

عني عيونه
أخرب ابن بطوطة أنه كان هناك نظماً كامالً للحصول على املعلومات يف اهلند وذكر أن السلطان قد ّ
وجواسيسه مع كل أمري ملعرفة األحوال .ألجل ذلك مت ّكن من الفتح على أعدائه الكثريين .وقال" :ومن عادة ملك اهلند أنه جيعل
مع كل أمري كبري أو صغري مملوكاً له يكون عيناً عليه ،ويعرفه جبميع حاله ،وجيعل أيضاً جواری يف الدور يكن عيوانً له على أمرائه،
ونسوة يسميهن الكناسات ،يدخلن الدور بال استئذان ،وخيربن اجلواری مبا عندهن ،فتخرب الكناسات بذلك ااملخربين ،فيخرب
بذلك السلطان .ويذكرون أن بعض األمراء كان يف فراشه مع زوجته ،فأراد مماستها ،فحلفته برأس السلطان أن ال يفعل ،فلم
يسمع منها ،فبعث إليه السلطان صباحاً ،وأخربه بذلك ،وكان سبب هالكه".

54

تدل على النظم الكامل للحصول على املعلومات واملعرفة من مجيع األمراء يف مجيع البالد
وهذه القصة عجيبة اليت ّ
عني السلطان املذكور عيوانً وجواسيس هلذا
اهلندية يف ذلك العصر .ونعلم أنه الب ّد من
التجسس يف إدارة الشؤون احلكومة .وقد ّ
ّ

مر آنفاً .ألجل ذلك متكن للسلطان أن يكون
الغرض .وقد كان تصل إليه األخبار حت ما وقع بني ْ
املرء وزوجه يف الفراش كما ّ
غالباً على السلطة لطول الزمان.

نظام اجلنس ابجلنس (:)Barter System
تعرفنا من مطالعة هذه الرحلة أن نظام اجلنس ابجلنس كان رائجاً يف عصر ابن بطوطة كما أخرب أن صرف)عملة) أهل
اجلزائر الودع ،وهو حيوان حبري .وهم يبيعونه من أهل بنجالة ابألرز .وهو أيضاً صرف أهل بالد البنجالة ،أهل السودان .ظهر
 53اب ِن بطوطہ ،رحلة ابن بطوطة ،ص435
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من هذا أن الناس كانوا يبيعون ويشرتون األشياء ابألشياء يف بعض البلدان يف عصر ابن بطوطة .ومن املعروف أن هذا نظام
اجلنس ابجلنس ( )Barter Systemكان معروفاً منذ قدمي يف اجملتمع.

55

رسم زايرة قدم آدم عليه السالم:
كان املسلمون أيتون إىل جبال سري لنكا لزايرة قدم آدم عليه السالم منذ قدمي كما جاء ذكره يف رحلة ابن بطوطة عند
زايرته إىل جبال سرنديب الذي يف أعاله أثر قدم آدم عليه السالم ،وقال يف وصفه" :وهو من أعلى جبال الدنيا .رأيناه من
البحر ،وبيننا وبينه مسرية تسعة .وملا صعدانه كنا نرى السحاب أسفل ،قد حال بيننا وبني رؤية أسفله .وفيه كثري من األشجار
اليت ال يسقط هلا ورق ،واألزاهري امللونة ،والورد األمحر على قدر الكف".

56

مث أخرب هبذا اجلبل طريقان يؤداين إىل قدم آدم عليه السالم .وقال" :أحدمها يعرف بطريق (اباب) ،واآلخر بطريق
(ماما) .يعنون آدم وحواء عليهما السالم .فأما طريق ماما فطريق سهل ،عليه يرجع الزوار إذا رجعوا .ومن مضي عليه فهو عندهم
كمن مل يزر ،وأما طريق اباب فصعب ،وعر املرتقى".

57

وقد علمنا من هذه الفقرة أن اللفظني (اباب) و(ماما) كاان مستعملني يف ذلك العهد .وقد حنسب أن هذين اللفظني
(اباب) و(ماما) قد وردا يف لغاتنا من لغة أهل األرواب .وهذا وهم منا فقط .ولعل أصل هذي اللفظني من لغة أهل سرنديب كما
وجدانمها يف هذه الرحلة.

ذكر التكشيف يف البالد األفريقية:
(الكشاف بتعبريان اليوم  ،)Guideوقال" :التكشيف اسم لكل رجل من مسوفة
أورد ابن بطوطة ذكر التكشيف
ّ
يكرتيه أهل القافلة ،فيتقدم إىل أيواالتن يكتب الناس إىل أصحاهبم هبا ،ليكرتوا هلم الدور ،وخيرجون للقائهم ابملاء ،مسرية أربع.
ومن مل يكن له صاحب أبيواالتن،كتب إىل من شهر ابلفضل من التجار هبا ،فيشاركه يف ذلك .ورمبا هلك التكشيف يف هذه
الصحراء ،فال يعلم أهل أيواالتن ابلقافلة ،فيهلك أهلها ،أو الكثري منهم".

58

وأخرب أيضاً أن الشياطني كثرية يف تلك الصحراء  ،فإن كان التكشيف واحداً منفرداً لعبت به ،واستهوته حت يضل عن
منزله فيهلك ،ألنه ال طريق يظهر هبا وال أثر ،إمنا هي رمال تسفيها الرايح ،فتشاهد جباالً من الرمل يف مكان ،مث تراها قد
انتقلت إىل مكان سواه ،والدليل هنالك من كثر ارتداده يف تلك الصحراء ،وكان هو ذو قلب ذكي .وأهل رفقته اكرتوا الدليل
(التكشيف) الذي كان أعور العني الواحدة ،مريض الثانية ،ولكنه كان أعرف الناس ابلطريق .واكرتوه يف هذه السفرة مبائة مثقال
من الذهب .وقال يف وصفها" :ويف ليلة اليوم السابع رأينا نريان الذين خرجوا للقائنا ،فاستبشران بذلك .وهذه الصحراء منرية
ينشرح الصدر فيها ،وتطيب النفس .وهي آمنة من السراق .والبقر الوحشية هبا كثرياً ،أيتى القطيع منها يقرب من الناس
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فيصطادونه ابلكالب والنشاب .لكن حلمها يولّد العطش ،فيتحاماه كثري من الناس لذلك .ومن العجائب أن هذه البقرة إذا
قتلت ،وجد يف كروشها املاء .ولقد رأيت أهل مسوفة يعصرون الكرش منها ،ويشربون املاء الذي فيه .واحليات أيضاً هبذه
الصحراء كثرية".

59

اعتقاد الناس بكرامات األولياء:
قد ذكران فيما تقدم أن ذلك العصر كان عصر األولياء والصاحلني .وعلى طول رحلة ابن بطوطة الحظنا اهتمامه
يدل على حسن اعتقاد عامة الناس
الشديد إبيراد حكاايت كرامات األولياء وشيوخ الصوفية والزهاد وأصحاب الكرامات .فهذا ّ
بكرامات األولياء .وظهر منها أيضاً أن سرد احلكاايت والقصص كان معروفاً يف اجملتمع اإلسالمي يف ذلك العصر أيضاً.
قد وجدان هذه الرحلة حافلةً ابحلكاايت العجيبة .أثناء زايرة كل بلد من البالد أورد ابن بطوطة حكاية أو قصة حسب اقتضاء
املناسبة .وأقدم حكاية واحدة من هذه احلكاايت على سبيل املثال فقط.
حكى ابن بطوطة حكاية يف سبب تسمية الشيخ أرسالن ابلباز ،وقال أنه كان خدمياً للشيخ الويل أمحد الرفاعي رضي
هللا عنه وكان معه يف احلج ،وحج الشيخ أبو مدين تلك السنة واجتمع ابلشيخ الرفاعي ابملوقف الكرمي بعرفة وذكر الشيخ الرفاعي
أنه ترك عذقاً له على النخلة عند زاويته أبم عبيدة مبقربة من مدينة واسط ،فقال خادمه أرسالن" :عن أمرك اي سيدي آتيه به.
فأذن له .فذهب من حينه وأاته به ووضعه بني أيديهما ،فأخرب أهل الزاوية أهنم رأوا عشية يوم عرفة ابزاً أشهب قد انقض على
النخلة فقطع ذلك العذق وذهب به يف اهلواء 60".وهلذا السبب مسي العابد الصاحل أرسالن ابلباز.

نتيجة البحث:
فظهر من هذا البحث أن احلضارة اإلسالمية يف العصور الوسطى كانت من أعظم احلضارات حيث خلد علماء
املسلمني ثروة علمية وأدبية ملن بعدهم  ،وكانوا أصحاب الفضل يف التنوير الذي حدث جلميع العامل.
ويف النهاية ،أرجو أن أكون وفقت يف حبثي هذا من أجل اإلسهام يف توضيح صورة معامل احلضارة اإلسالمية يف العامل يف
مكرسا ما يتناسب مع قيمة هذا العمل وأمهيته من
حقبة اترخيية مهمة من خالل رحلة ابن بطوطة  .وقد بذلت ما يف وسعي
ً
جهد ووقت ،وال أدعي أنين وصلت إىل الكمال يف هذا البحث ،و لكنين بذلت كل ما يف وسعي ليكون هذا العمل إضافة
جديدة يف ميدان البحث العلمي ،وهللا ويل التوفيق .وآخر دعواان أن احلمد هللا رب العاملني فهو نعم املوىل ونعم املعني .وصلى هللا
وسلم على حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.
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