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 المركز الدولى لمصر
 *من خالل رحلة ابن بطوطة

 
 **أ.د. عبد الهادى التازى

 
إبتدأت الدراسة بالحديث عن مصددايية ابدن بطةطدة ايمدا يدان يرةيد ا ةأن الح ي دة  

تيشددي يةمددا  عددن يددةح أن الرحالددة الممربددم يددان يمددة ايمددا يسدد    مددن أحددداث ة اصددة 
 سماح ام العصر الةسيط ما يتع ق بالتاريخ الدةلم لدار اإلاي

  
ةمن هنا ينط ق البحدث ادم الحدديث عدن التشداب  ال دةا بدين التداريخ ال دديح لمصدر 

ةل بدد ن ابددن بطةطددة لددح ييددن م ددرد رحالددة ي ددة   ددةبددماد الممددر     ةي  ددص إلددم ال
األرضا ةليندد  يدددان بمسابدددة سددلير متن دددل لدددبماد  يعددري بجدددا ةيحمدددل إليجددا مدددا  دددد مدددن 

 را ة اصة ام دةلة الممالي  التم ياندت ح يلدا يةيدا ل مم يدة تطةرات ام ال جات األ
  الممربية

 دددددددددددددد
 .22/3/2225مع املصرى ىف جلقيت ىف املوسم الثقاىف للمأملخص احملاضرة الىت  *

 .و االكادميية امللكية املغربيةعض **
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تجا ةمن هنا تصدا البحث لذير بعض ال ةان  التم استاسر ابن بطةطة بمماحظ 
اددم مصددر دةن سدداحر الرحالددة ممددا ايسدد  رح تدد  ييمددة تاري يددة يبددرا ع ددم الصددعيدين 

 المح م ةالدةلم 
 

ةمدن هنددا أ دذ يسددتعرض مظداهر الدةلددة اليبددرا ادم مصددر    ت د  المظدداهر التددم  
ياندت تت  دم ادم ماسسداتجا الحةددارية ةالعمرانيدةا ةادم تنظيماتجدا السياسدية المحيمددةا 

نم ةالمدذاحم ةحتدم األمدن الس داام ع دم مددا مسداحة عريةدة ةام تةايرها األمدن الدةط
ةاسدددعة    هدددذا عدددماةا ع دددم ال انددد  السياسدددم الدددذا يدددان يظجدددر بصدددلة ةاةدددحة ادددم 

ال جدات األ درا أة تت ب جدا هدم مدن إلدم البعسات الدب ةماسية التم يانت ترس جا مصدر 
 ل دةلة   ال جات األ را الناحية ةحيث ازدهر ما يمين أن نسمي  األد  اإلدارا

 
ةتحدست الدراسة عن ةساحل االتصال السريع التم ياندت متدةارا ادم مصدر ابتددا   

مدن حمداح الزا دل الددذا يحتداج إليد  اددم بعدض الظدرةي الصددعبةا ةانتجدا  بالبريدد الددذا 
يعتمد ع م السدير ةالدذا ةدر  هدة اا در المسدل احياندا  ادم السدرعة مدن أ دل ةصدةل 

 ال بر ام الةيت المناس  
 

رت الدراسددة ب هميددة سددرعة النبدد  اددم بنددا  الدددةل عبددر التدداريخا ةأن الدةلددة ا ذي ددةهندد 
 هم االتصالا ةاالتصال هة الدةلة 

 
 رتذي ددةادم الحدديث عدن الةسدداحل التدم ياندت تعتمددها مصددر ادم اسدتتبا  األمدن  

الدراسددة بال جدداز الددذا يددان يحمددل اددم التدداريخ اسددح  اللداةيددةأ ةالددذا يددان يتتبددع أ بددار 
 شاغبين ةالمناةحين الذين يانةا يجداةن إلم التشةيش ع م سير الدةلة الم
 

اةددا  اإلمبراطةريددة تددذير شدد ن ال  دد  اليبيددر  ةعندددما تتتحدددث الدراسددة عددن سددعة 
  هددة   ددادح الحددرمينأ  ددا ع ددم أل ابدد  المعرةاددةا هددذا ال ة الددذا يددان لم دد  مصددر عددما

ي عدل م د  مصدر ماليدا  لملتداح  مةااا  إليجا  حدرح ال ددس الشدرييأا األمدر الدذا يدان
اليعبة   ! أا إن  البا  الةحيد ل ميع المسد مين ل ةصدةل إلدم الب داع الم دسدة    ةهندا 
ُيلسددا الم ددال لعدددد مددن األحددداث اإلسددمامية اليبددرا التددم يانددت مصددر ت ددةح يجددا بدد دا  
دةر يبيددر لدديس ع ددم صددعيد الم مةعددة اإلسددمامية ا ددط ةليددن ع ددم صددعيد المسدديحية 
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ا  الةصدةل إلدم مدزار بباعتبار أن مصر يانت الدةلة التم ُتجيئ ل مسديحيين أسد أيةا  
  السيد المسيا 

ةع م ةة  هذ  العمايات ندر  أسرار ص ة مصر بم ت ي  جات العالحا ةندر   
يذل  سر المصاهرات التم يانت تربط م ة  مصر بم ة  أسيا الةسطما حيث نسمع 

 ددةارزح م دد  مصددرا يمددا نسددمع عددن األميددرا  عددن مصدداهرا م دد  العشدديرا الذهبيددة اددم
  اإلغري ية بي ةن ام بماط  ةارزح 

ا ع دم مدا يدان يددرا  رةتدذير الدراسدة أن ابدن بطةطدة لدح ي تصدر حديسدد  حدةل مصد 
هدة بمصدرا ةليدن ع ددم أصددا  مصدر اددم ال جدات التدم يدان يزةرهدداا ةهيدذا يددح ابددن 

يمددةن عددالح األمددسا إلددم بطةطددة م دد  مصددر ع ددم أندد  أحددد األيطددا  السددبعة الددذين يح
   ان  م   الممر  ةالعراق ةالجند ةالصين ة ةارزح ةتريستان 

سدددة الم دسدددة ادددم النددددةا المدددذيةرا ةسي دددة حيدددة ل دددذين يجتمدددةن ال دددد ياندددت هدددذ  الدر  
ةهددة يمددا نع ددح شدديُخ  -ر ةدديددة لمصددر اددم ت دد  العجددةدا ا ددد ذيددر المحالبالعمايددات الدة 

الدب ةماسيين ام بماد ا ذير عددا  من السلارات التم لح نين نعراجا مما شداهدها بدماط 
مصدددر    أمسدددال السدددلارا التدددم ةردت ع دددم مصدددر مدددن العدددراق التدددم ياندددت  نحدددذ تابعدددة 

انا ةأمسال السلارا التم راحدت مدن مصدر إلدم العدراق بمدا صدح  السدلارتين مدن لإلي    
تط د  صر من ال ارا الجندية لتمهذا إلم السلارات التم يانت ترد ع م  ر ال ةعتاد   

    التمطية السياسية لدةلتجا
اإلطدار أسدار مةيدي مصدر مدن العمايدات التدم ياندت تدربط بدين الممالد  هدذا ةام  

اإلسدمامية ايمددا بينجددا    ةييددي أن مصددر يانددت تتط دع إلددم معراددة مددا ي ددرا اددم غيددر 
  المةايي ايما بين ت   الدةل لمةا جة األحداث المت ددا  بمادها حتم ت ةح بتنسيق

ير المحاةددر مددرا أ ددرا بدد مر الرسدداحل ةعددن األد  اإلدارا المشددار إليدد   نلددا  يددذ   
التم يانت مصر تتبادلجدا مدع األمدح األ درا ة اصدة مدع الممدر  ممدا تة دد نصةصد  

تحددث عدن م اةمدة ليد  ابدن بطةطدة ذات يدةح ةهدة يإام المصادر األساسية ممدا أشدار 
تدر ع دم نحدة مدا يدان الممدر  ي دةح الدةلة المصرية ل تحديات التدم تجدددها مدن يبدل الت  

 ب  من يلاح ةد حريات التةسع التم ظجرت ةد  من لدن يشتالة    
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ةعن األمن الس اام باألمس البعيد أشار المحاةر لمدا ذيدر  ابدن بطةطدة مدن ييداح  
تددم لددح تيددن م بةلددة مددن لدددن ال مجددةر اا ددر  بعددض المشددايخ بنشددر بعددض األايددار ال

األمددر الددذا  عددل الناصددر يت ددذ مةيلددا  حاسددما  مددن شدد ن  أن يحمددم الندداس مددن اللتنددة 
ةالتسي ا ةلح يملل المحاةر الحديث عن رةاق المماربة باألزهر الشريي الذا اعتبدر  

 مريزا  س اايا  ل ممر  ام مصر 
 

المحاةددر أيةددا  بالتنددااس الددذا يددان بددين ر ةبمددا يتع ددق بال اندد  المعمدداراا ذي دد 
السدددد طان أبددددم عنددددان ةالم دددد  الناصددددر ايمددددا يتصددددل بينشددددا  الزةايددددا ةال ددددزاحن الع ميددددة 

 ةالمدارس الطمابية ام يل من مصر ةالممر  
 

ةيدددد أسدددار المحاةدددر سدددااال  يتع دددق بمةةدددةع عددددح اتصدددال الرحالدددة ابدددن بطةطدددة  
ل بددالم ة  صدديت ةمددا يددان مندد  ةهدد ياسددية المسدداةلة اددم مصددر ع ددم نحددةسبال جددات ال
أة سدددةمطرا    ةعدددزا ذ  إلدددم "البرةتةيدددةالت"  رين أة ظلدددا دددرين ادددم مدددارد  ااةاألمدددرا  

الشديدا التم يانت ملرةةة  نذا  ع م الزاحرين ل بماطا إلم  اند  مدا ياندت تتسدح بد  
 ية" يما يانةا ي ةلةن    رح ة ابن بطةطة من صةاية ام "الزا ةالس  

 
المحاةدر ادم حديسد  إلدم أن مصدر ياندت ترعدم الدديانات الدسماث التدم ةيد أشار  

 د  الدديانات ةسدي ة ل مدع الي مدة بدين تيعتن جا المةاطنةن ع م أرةجا ةياندت ت دد ادم 
يندداعجح بددان ع دديجح أن يشددعرةا بدد ن الددةطن ةطددنجح    ةأن ةسدداحل الةصددةل  أصددحابجا ةان

 يدددر إلدددم ةدددرةرا ادددم األ إلدددم الدددر  تب دددم محلةظدددة بدددين أيدددديجح  ةيدددد دعدددا المحاةدددر
االستلادا من رح ة ابن بطةطة ليتا  "تاريخ العر ا يما أبرز حا ة الرح ة إلم "اي ح" 

عالميدا  محدل تراسدا  ع م مستةا رايع ي يق بعظمة الرح ة ةصداح  الرح دة الدذا أصدبا 
يبار   ت دير    من ال ميع  ةان

 
*      *      * 

 


