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  داءهـــــــإ
حتت أقدامها، اليت وهبتين العطف ورعتين باحملبة، إىل  إىل من جعل اهللا جنة

  .من جعل اهللا من نبض قلبها أول صوت يسمع إىل أمي حفظها اهللا ورعاها

إىل والدي الذي رباين على القيم واألخالق ، إىل الذي علمين العطاء وعزة  

البحث، النفس، وإىل أفراد أسريت الذين حتملوا معي العناء على مدى مزاوليت هلذا 

  دون أن أنسى جاريت العزيزة مرمي اليت مل ترتدد مبسانديت،

واىل شخص عزيز كان رفيق هذا الدرب الشاق و الذي كان حمل ثقة و جلوء  

  .عند أسوء أحوايل

  

 

 

 

 

 هدى  



 

  داءـــــــــإه

أُهدي حبثت خرُّجي إىل أبويَّ وأخويت وصديقيت مرمي، فلقد كانوا مبثابة 

  .بيل استكمال العملالعضد والسند يف س

 ُمسانديت و ال ينبغي أن أنسى أساتذيت ممن كان هلم الدور األكرب يف

أن ُيطيل يف أعماركم، -عزَّ وجلَّ -ومدِّي باملعلومات القيِّمة داعيتا املوىل 

  .ويرزقكم باخلريات

  

  

  

  

  

  

  

    مية ــــــس

  



 

  شكر و عرفان
  ''لَِئن َشَكْرُمتَْألَ زِيَدنَُّكمْ '' :قال تعاىل

أتقدم بعظيم الشكر وخالص التقدير لألستاذ املشرف جعفري مبارك الذي مل 

يبخل جبهده وتقدمي يد العون إلمتام هذا العمل والذي تفضل بقبوله اإلشراف على 

مذكرتنا املتواضع وإمداده خمتلف التوجيهات القيمة، أدعو اهللا أن جيعل ما ساهم به 

 .يف ميزان حسناته وجيازيه ألف خري

  ىل مجيع أستاذة قسم العلوم اإلنسانية باخلصوص من تضافر معنا كل بامسهإ

  

  

  

  

  

  

  

  هدى - سمية 

  



 

  :و الرموز قائمة المختصرات 

 إشراف :إش ـــ 

 ترمجة :ترـــ 

  الطبعة :ط ـــ 

 اجلزء :ج ـــ 

 والدكتور األستاذ: د. أــــ 

 األستاذ: أ ــــ 

 اهلجري :ه ـــ 

  امليالدي :م ـــ 

 لقرنا :ق ــ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمــة   



 مقدمة
 

-7- 
 

يعترب السودان الغريب منطقة إسرتاتيجية يف القارة اإلفريقية هذا لكونه يربط الشمال باجلنوب 

مع  واقتصاديةمكنه من ربط عالقات جتارية  مناطقه على خريات كثرية ومتنوعة وهذا ما اشتملتفقد 

فقد أصبحت منطقة غرب إفريقيا  اإلسالم نتشارادول الشمال، فقد أسهمت هذه العالقات على 

تعج بالعلماء وطلبة العلم والفقهاء واألئمة واملدارس التعليمية، مما أدى إىل قيام مراكز حضارية هامة 

العلماء والفقهاء وأرباب العمل، فنشأة �ا أسواق لتبادالت التجارية، أيضا   استقطبتجتارية وثقافية 

ر هام يف جدب التجار املسلمني الدين عملوا على ترويج هذه كان لغىن املنطقة وإنتاجها املتنوع دو 

  .البضائع

لقد عرف السودان الغريب مابني القرنني الثامن والعاشر اهلجريني مستوى رفيع جدا يف ميدان 

العلم والثقافة حبيث عرفت الثقافة العربية اإلسالمية كل املعارف اليت توصل إليها العامل اإلسالمي 

إىل حواضر السودان الغريب، فمن بني احلواضر اليت شدت  رحتلوااالفقهاء والذين وذلك من خالل 

هيا حاضرة غاو، اليت كانت من أعظم املدن السودانية ولعل سبب احتالهلا هلذا أ�ا كانت  انتباهنا

علمي وثقايف  ازدهار،من  االستقرارمن أقدم مدن السودان الغريب، حيث عرفت مجيع مظاهر 

  .سياسيواقتصادي و 

ما )غاو أمنودجا(و من هذا املنطلق كان إختيارنا ملوضوع احلواضر العلمية يف السودان الغريب  

  .م  16-13/ هـ 10- 7بني 

  :أسباب اختيار الموضوع

  :كانت من مجلة األسباب اليت نركز عليها يف إختيارنا هلذا املوضوع تعود لعدة أسباب

 بتاريخ إفريقيا جنوب الصحراء الهتمامنارا الرغبة امللحة يف تناول هذا املوضوع نظ.  

 قلة الدراسات حول املوضوع. 

 تسليط الضوء على أهم احلواضر اإلسالمية يف السودان الغريب.  

  االقتصاديةالتعرف على حاضرة غاو وعلى اجلوانب الثقافية و. 

 التعرف على أهم العلماء والفقهاء واألئمة سواء أهل املنطقة أو الوافدين إليها.  

 حتفيزنا من طرف األستاذ املشرف وترغيبه لنا يف معاجلة هذا املوضوع .  
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 :أهمية البحث و أهدافه 

تكمن النقائص الواضحة يف الدراسات واألحباث اليت تناولت حاضرة غاو، إذ مل تقف بشكل 

حمدد على دراسة معمقة وجادة و إن وجدت فهي عبارة عن مقالت أو جمالت ناجتة عن حماوالت 

 .ية من بعض األساتذة و األطروحة املقدمة هي تكملة للدراسات السابقة اليت عاجلت حاضرة غاوحبث

و التوقف على الدور البارز الذي لعبه العلماء والفقهاء العرب يف نشر اإلسالم بالسودان 

قيا و كذلك إبراز مدى أمهية العالقات السودانية مع دول مشال إفري.الغريب عامة وحباضرة غاو خاصة

يف مجيع  ازدهارإضافة إلبراز دور هذه احلاضرة وما حققته من . و إنعكاسا�ا على املدينة غاو

  .ا�االت

ومن خالل هذه البحث، ونظرا للدور الذي قامت به حاضرة غاو خالل هذه الفرتة، توصلنا 

 :إىل اإلشكالية و التساؤالت التالية

  لسودان الغريب؟ماهي أهم احلواضر العلمية اليت قامت يف ا. 

  كيف برزت حاضرة غاو؟وأين يكمن دورها العلمي واحلضاري؟. 

  هي معامل غاو يف عهد األساكي؟ كيف ساهم اإلسالم يف بناء حاضرة غاو؟وما. 

 :المنهج المتبع

إتبعنا املنهج التارخيي الذي يتسم بالدقة واملوضوعية يف سرد األحداث، مث املنهج التحليلي 

األسباب اليت أدت إىل تطور املنطقة،أما املنهج الوصفي اعتمدنا عليه يف وصف املوقع ملعرفة العوامل و 

 . اجلغرايف حلاضرة غاو والسودان الغريب
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  : خطة البحث 

  .مقدمة وثالث فصول وخامتة: وكانت هيكلتنا للموضوع على شكل

حيث قسمنا  التعريف مبنطقة السودان الغريب وأهم حواضره،: الفصل األول وهو بعنوان 

الفصل إىل ثالث مباحث، خصصنا األول للتعريف مبنطقة السودان الغريب، حددنا جغرافية السودان 

التضاريس، (الغريب مث تطرقنا لتعريفات لبعض العلماء، بعدها خصصنا مبحث للخصائص الطبيعية 

املاندينجو، الفالن، ( خصائص بشرية حيث تطرقنا لقبائل السودان الغريب و ) الغطاء ا�اري املائية،

مث حتدثنا عن احلواضر ) العربو  صنغاي اهلوسا، قبائل سونرهاري، , البمبارة، التكرور، الطوارق

كل منهم يف مبحث خاص، وكان ضمن مطالب خمصصة لكل ،متبكتو، والته، جين  ،األخرى

 .حاضرة تطرقنا لكل منها بشكل عام

حيث " غاو" ف بنموذج الدراسة وهو حاضرة أما بالنسبة للفصل الثاين فقد خصصناه للتعري

  إحتوى على ثالث مباحث أساسية، املبحث األول تطرقنا إىل نشأة احلاضرة وتأسيسها

أما املباحث األخرى خصصنا مبحث حتدثنا  فيه عن الطابع املعماري الذي كان يسود غاو  

املهندسني املغاربة يف العمارة قبل وصول الطابع املغريب األندلسي إليها ومدى التغيري الذي أحدثه 

بغاو، ومبحث لدراسة احلياة الثقافية والعلمية حيث تناولنا النظام التعليمي الذي كان سائدا باملدينة 

ومراحل التعليم اليت إتبعوها كما تطرقنا هلياكل التدريس املختلفة املساجد واملدارس والكتاتيب كما 

العلماء باملنطقة ومبحث للنشاط اإلقتصادي للمدينة حيث برزت  أظهرنا املكانة املعتربة اليت اكتسبها

  .قاو كمدينة جتارية مسيطرة على القوافل التجارية اليت كانت تقصدها من كل صوب 

وصوال للفصل الثالث الذي قسم هو األخر إىل ثالث مباحث، تناولنا يف املبحث األول أهم 

د املتواجدة بغاو، أما املبحث الثاين حاولنا التعريف بأهم املراكز العلمية جباو حيث تعرضنا إىل املساج

العلماء الدين برزوا باملنطقة،  وكان هلم الفضل والتأثري اإلجيايب على أهل املدينة،  وكان املبحث 

األخري ركزنا على  التواصل العلمي بني احلاضرة وباقي حواضر السودان الغريب ودول مشال إفريقيا 

 .فكر سكان حاضرة غاووإنعكاساته  على 
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واخلامتة أبرزنا أهم النتائج اليت توصلنا إليها من خالل ما درسناه جميبني على األسئلة املطروحة  

وأرفقنا البحث مبالحق مشكلة من جمموعة من الصور واخلرائط اليت ختدم موضوعنا،إضافة .يف املقدمة

راجع اليت تساعد القارئ يف اللجوء إليها إىل فهارس لألماكن و املوضوعات وكذا فهرس للمصادر وامل

  .واالستفادة منها

  :الدراسات السابقة للموضوع 

أطروحة الدكتوراه ملقادمي عبد احلميد، املدارس العلمية ودورها : وهي كثرية ومتنوعة ونذكر منها 

 م  الذي إعتمدناه يف16-13/ه10-7ق )مالـي ، سنغاي ( السياسي والثقايف يف السودان الغريب

اجلانب الثقايف ملدينة غاو،  وكتاب اهلادي املربوك الدايل، التاريخ احلضاري إلفريقيا فيما وراء الصحراء 

 16إعتمدناه يف العمران واإلقتصاد، وإفريقيا الغربية اإلسالمية من القرن) من بداية القرن الثامن عشر(

ستعنا ببعض ا�الت اليت أثرت ليحىي بوعزيز أمدنا مبعلومات حول تأسيس مدينة ،كما إ 20إىل 

  . حبثنا بالكثري من املعلومات

وصف إفريقيا للحسن : وإعتمدنا يف اجناز هذا البحث جمموعة من املصادر واملراجع نذكر منها 

الوزان، إفريقيا ملارمول كرخبال،  بداية احلكم املغريب يف السودان الغريب للدكتور نقوال زيادة،  التاريخ 

  . يقيا فيما وراء الصحراء للهادي مربوك الدايلاحلضاري إلفر 

 :اليت واجهتنا أمهها  لصعوباتاأما 

  قلة املصادر واملراجع اليت تناولت الدراسات حول املنطقة وتشابه املادة العلمية . 

 . صعوبة التعامل مع املصادر السودانية. 

نقل حبثا عن مادة معرفية جائحة كورونا اليت حالت بيننا وبني الوصول إىل املكتبات والت.

 .جديدة قد تضفي على حبثنا املزيد املعلومات 

إضافة إىل الصعوبات اليت قد تواجه أي باحث مبتدأ كصعوبة التحكم وإستغالل املادة املعرفية .

وأيضا صعوبة ضبط وتنظيم الوقت، لكن بفضل اهللا تعاىل وبفضل أستاذنا املشرف الذي مل يبخلنا 

ة ونصائحه القيمة، وكذلك مبدنا مبصادر ومراجع هامة خدمتنا حبثنا متكننا من بتوجيهاته الصارم

 .التغلب عليه وإكمال حبثنا بالنحو املطلوب 
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ومن هنا اليسعنا سوى أن نتوجه بالشكر لكل من ساعدنا يف جناز هاد العمل املتواضع، 

ساعدتنا من أجل إمتام  وأخص بالذكر أستاذنا املشرف الذي كان لنا خري عونا ومل يدخر جهدا مل

أدعو اهللا أن يطيل يف عمره وأن جيعل ما قدمه لنا , هدا العمل والذي أفاض بعمله وجهده وتوجيهاته

يف ميزان حسناته، إىل أستاذ الدكتور عميد الكلية أمحد احلمدي  واألستاذ عبد اهللا بابا  وكل من قدم 

  .لنا من قريب من قريب وبعيد كل بإمسه
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  السودان الغربي: المبحث األول

السودان الغريب هو دلك املصطلح الذي أطلقه اجلغرافيون العرب على املنطقة اليت تقع جنوب 

شرقا وجنوب الصحراء ) حبرية تشاد(الصحراء الكربى واملمتدة بني احمليط األطلسي غربا وحبرية كوري 

مشاال ومتثل هده املنطقة ا�ال املوازي درجة 17و11الكربى مشال خط االستواء بني خطي عرض 

  .1لبالد املغرب وتفصل بينهما الصحراء الكربى 

و اآلن أصبح , كانت كافة أراضي إفريقيا جنوب الصحراء بالنسبة للعرب تعرف ببالد السودان  

غري أن اإلشارة إىل السودان الغريب يف , هدا اإلسم يقتصر على مجهورية السودان على ضفاف النيل

وفولطا العليا عالوة على , ومايل, األزمنة املبكرة كانت تتعلق باملنطقة اليت تشغلها حاليا السنغال

وقد أطلق البكري كلمة السودان يف القرن اخلامس هجري . أجزاء من موريتانيا وغينيا ونيجرييا

غربا إىل على دلك اجلزء من غرب إفريقيا الذي ميتد من احمليط األطلسي )احلادي عشر ميالدي(

  مشارف النوبة على النيل شرقا 

وذكر القلقشندي أن بالد السودان حيدها , و اعترب مدينة سجلماسة مدخال إىل بالد السودان

من الغرب البحر احمليط ومن اجلنوب اخلراب مما يلي خط االستواء ومن الشرق حبر القلزم مما يقابل 

وبرقة وبالد العرب املغاربة من جنوب املغرب إىل حبر ومن الشمال براري متتد مابني مصر ,بالد اليمن 

فإن بالدهم يف , أما جنويب األرض من بالد السودان"أما ابن حوقل فقد حدد املنطقة بقوله. احمليط

غري أن له حدا ينتهي إىل البحر املتوسط وحد له ... أقصى املغرب على البحر احمليط بلد ملتف

  2.وحد له بني برية بينه وبني مصر على ظهر الواحات, ملغربينتهي إىل برية بينه وبني ارض ا

  

  

  

                                                           
أطروحة ، م13.16/ه7.10ق)سنغاي،مالي(الغربي  المدارس العلمية ودورها الثقافي في السودان:مقادمي عبد احلميد -1

قسم ، كلية العلوم اإلنسانية والعلوم االجتماعية ,بن نعيمة عبد ا�يد :إش،  لنيل شهادة الدكتوراه يف التاريخ واحلضارة اإلسالمية

 .7ص،  2018 ، جامعة بن بلة،  احلضارة اإلسالمية
، م  دراسة في الدوافع والنتائج16_15/هـ،10_9سودان الغربي قرنيينالوجود المغربي بمنطقة ال:قدوري عبد الرمحان-2

 قسم التاريخ وعلم اآلثار،  مبخوت د بودواية.أ:إش،  يف العصر الوسيط مذكرة يف نيل شهادة املاجسرت يف تاريخ املغرب اإلسالمي

  .15ص،  )س.د   (،بكر بلقايد تلمسان جامعة أبو، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية ،
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  :الخصائص الطبيعية والبشرية للسودان الغربي : المبحث الثاني 

 خصائص طبيعية -1

منطقة السودان الغريب اليت حنن بصدد احلديث عنها تتخللها هضاب وجبال منها :لتضاريسا-أ

وجبال اورار الشرقية والغربية و ) ايراسني ( وأهري , وحجاز, مجاو, سلسلة اجلبال عرب طريق سيقو

ترتفع بعض أماكن الصحراء إىل ستة آالف قدم فوق سطح البحر وتنخفض أخرى إىل مائة قدم 

حتت سطح البحر، تنتشر فيها كثبان الرمال  والواحات الكبرية ، كما جتد �ا اهلضاب الصخرية 

كذالك الوديان  وتقدر مساحة جزء الصحراء اليت واملسالك الفسيحة وسالسل اجلبال املتقطعة و 

وقد أفاد اإلدريسي بأن األمطار قليلة من الصحراء نيسر واليت 1تسيطر عليها الرمال حوايل التسع 

ومشسها , تدخل عليها املسافرون إىل مدينة أودغست وغانة وهي صحراء قليلة البشر، واملاء �ا قليل

  2.قاتلة

ضبة عملت العوامل الطبيعية يف تغيري قشر�ا اخلارجية ففيها الصحاري تتشكل إفريقيا الغربية ه

الواسعة واألودية اخلصبة والسهول املنبتة ومتتد تضاريسها من التشاد إىل األطلسي وتنقسم من 

  :الشمال إىل اجلنوب إىل أقسام

با وهذه املنطقة تقع بني الصحراء الكربى مشاال إىل وادي النيجر األوسط جنو  :منطقة الشماليةال-1

 .الصحراوية يف أغلب مساحتها تتخللها بعض اهلضاب والوديان والواحات والعيون

متتد من حبرية تشاد شرقا حىت منطقة فوتاتور السنغالية غربا وترتفع يف وسطها :  لمنطقة الوسطىا-2

  .هضاب النيجر ويف هذه املنطقة سهول واسعة ذات مراع خصبة

هي املنطقة املشرفة على خليج غينيا وتضم عدة كتل جبلية أمهها و :  المنطقة الجنوبية-3

  3.فوتاجالون

                                                           
،  18إلى بداية ق  15التاريخ السياسي واالقتصادي إلفريقيا فيما وراء الصحراء من نهاية ق : اهلادي مربوك الدايل.د -1

  . 19ص،  م1999، القاهرة  ، الدار املصرية اللبنانية،  1ط
 . 20ص: نفسه  -2
 1971،  بريوت، دار الكتب العلمية ، ارةالمسلمون في غرب إفريقيا تاريخ وحض: حممد فاضل وسعيد إبراهيم كريرية  -3

  .21ص،
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 :)األنهار:(المجاري المائية-2

حيث ساعدت على  ،فقد لعبت دور جد مهم يف السودان الغريب ،تعترب األ�ار من أهم املسطحات املائية

ما أسهم على ازدهار التجارة ومن بني أهم  تنشيط حركة املالحة وري األراضي الزراعية املنتشرة على ضفافها وهدا

  :األ�ار يف السودان الغريب 

و حيفر �ر النيجر ، 1كلم وينبع من احلدود الغنية مع سرياليون  4200يبلغ طوله حوايل  :نهر النيجر- 1

ليج غينيا و قبل أن يصب يف اخل) غينيا، مايل، النيجر، و نيجرييا( واد عريض عرب أربعة بلدان يف إفريقيا الغربية 

  ).داهومي سابقا(هناك جزء منه يشكل احلدود الشمالية لدولة بنني 

كلم عن   280فهو هضبة فوتاجلون قرب سرياليون ومنبعه هناك ال يبعد أكثر من  أما منبعه األساسي

فريقية مث الشرق قاطعا غينيا و مايل حىت ختوم الصحراء اإل - احمليط األطلسي وجه سريه يف املرحلة األوىل الشمال

أي �ر الكبري ويروي �ر "دجوليبا " يتجه صعودا حىت متبكتو يف مايل، حيث يدعوه السكن األصليون هناك 

و الصيد فيه حيتل مرتبة على غاية من األمهية يف االقتصاد، مايل اليت كانت  2كم   1.500.000النيجر مساحة 

  2.هري ليكون عامال أساسيا يف ميزا�اإحدى البلدان اإلفريقية القليلة اليت صورت الصيد الن

و بعد أصلح أ�ار إفريقيا للمالحة وله أمهية  سياسية اقتصادية الشتمال حوضه على غالت عظيمة   

  .3القيمة هذا فضال عن أنه طريق مائي عظيم للمواصالت والتجار

ة املياه اليت تسقط على يعترب الكونغو ثاين أ�ار إفريقيا طوال بعد النيل ولكن كمي:  نهر الكونغو-2

حوضه أكثر منها يف النيل و ال يفوق الكونغو يف ذالك إال �ر األمازون بأمريكا اجلنوبية وينبع الكونغو من 

  4-.حبريات بنجويلو ومويرو وتنجانيقا بواسطة �ري لوابوال ولوكوجا

برازافيل،  اشا،كلم، كيسنغاين، مينداكا، كينس  3.800.00كلم ومساحة حوضه حنو4700طوله حنو 

 وأهم روافده �ر أو بنجىن يف الضفة اليمىن و�ر كاساي يف ، 5أهم املدن اليت يرويها تادي هيبوماو 

  6.ميكن االتصال بالنيل والسودان ويصلح هذا النهر للمالحة ي الضفة اليسرى وبواسطة �ر كاسا

املنطقة وينبع السنغال من إن �ر السنغال أيضا لعب دورا هاما يف التاريخ :  نهر السنغال-3

                                                           
  22ص املرجعالسابق ، :  حممد فاضل وسعيد إبراهيم كريرية  -1
   165ص ،  ألبانيا.، آسيا 2، ج الموسوعة التاريخية الجغرافية :مسعود اخلوند 2
  .166ص :  نفسه-3
 8ص، )س.د(،  بباب اخللقمصر، مطبعة عطايا ،  2ط إفريقيا وحوض النيل،: حممد حمي الدين بنق -4

  8ص: نفسه 5-
  .24ص ، املرجع السابق: اهلام حممد علي دهين -6
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نفس املنطقة اليت ينبع منها النيجر أي من هضبة فوتاجلون وبعدها يتجه مشاال مث غربا حنو احمليط 

األطلسي وميتاز �ر السنغال باحندار تدرجيي يف املنطقة املستوية الساحلية وهو قليل العمق إذ ال 

 2. كلم1600ويبلغ طوله حوايل ، 1كلم من املصب250أمتار ملسافة تبلغ  03يتجاوز عمقه 

كلم، وتقع   456يعترب طريقا مهما للمواصالت فهو صاحل للمالحة ملسافة : نهر غامبيا -4

سطح عات والغابات على ضفافه، ويتكون القرى بعيد عن جمرى النهر وذلك بسبب وجود املستنق

رب �ر غامبيا من أصلح األ�ار غامبيا من وادي النهر واملناطق احمليطة به وهي السهول اخلصبة ويعت

  3.للمالحة فهو مدخل السودان الغريب وهو خيرتق منطقة السافانا

لقد ذكر احلسن الوزان يف كتابه وصف إفريقيا أن هذه البالد ال تنبت إال :الغطاء النباتي-5

قليل من احلبوب كالدخن وحب آخر مستدير أبيض يشبه احلمص وال يوجد بأوروبا أما الشعري 

  4األرز والقطن فتوجد بكثرةو 

متيازات اليت  تتمتع �ا منطقة أسفل غينيا، أمطارها ونباتا�ا املعتدلة حبيث تسمح إلومن ا

بوجود حقل الذرة وأشجار البلح كما تشكل املنطقة الوسطى من شاطئ الذهب وشاطئ العاج 

لنباتات وأشجار املوز والقهوة أوراق اا أرضا خصبة، وتشتهر بزراعة بعض والقسم اجلنويب الشرقي لغيني

واألرز واحلبوب ، فاملنطق األكثر صالحا لوجود السكان توجد على احلدود الغابة الشمالية حيث 

  .5تزرع األرض  اليت تنتج هلم األرز وشجر املوز واملانيوك وأشجار القهوة وغريها

  الخصائص البشرية-2

  :قبائل السودان الغربي 

ينتشرون يف منطقة واسعة متتد من احمليط األطلسي حىت النيجر  ):نديالما(ئل الماندينجوقبا-1

                                                           

. 22ص ، املرجع السابق: حممود علي فاضل الباري وسعيد كريرية   -1 

24املرجع السابق ، ص: اهلام حممد علي دهين  2 
 ،)م18-م15(حتى الثاني عشر هجري القضاة ببالد السودان الغربي من أواخر القرن التاسع هجري : حممد موالي  -3

أطروحة دكتوراه يف التاريخ واحلضارة اإلسالمية ، إشراف أمحد احلمدي ، كلية العلوم اإلنسانية وعلوم اإلسالمية جامعة وهران 

 . 23ص،  م 2018-2019

 4- احلسن الوزان: وصف إفريقيا، ط2، ج 2، دار الغرب اإلسالمي، بريوت ، لبنان، ،(د.س) ص163-161.

5- دنيس يومل: الحضارات اإلفريقية تر: علي شاهني، منشورات دار املكتبة احلياة، بريوت،(د.س) ، ص116 –120
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خاصة يف مايل وكذلك يف غينيا والسنغال وغامبيا وتتميز صفا�م اجلنسية بطول القامة اليت أخذها 

من احلاميون مع البشرة فاحتة اللون يدين معظمهم باإلسالم ويشتغلون بالزراعة على أسس صحيحة 

 .1ناعات اليدوية مبهارة فائقة ، وهم مؤسسو دولة غانا وكمىب القدميتنيوميارسون بعض الص

يتميز الشعب الفوالين بوجه عام بقلة السود عن الزنوج غرب إفريقيا ولكن يف : بائل الفالن ق-2

بعض األحيان يكون أفراد هذا الشعب أكثر سوادا كما إن أجسامهم متيزهم عن بقية سكان غرب 

ون بطول القامة، وطول اجلبهة العريضة وثانيهما اعتبار الشعب الفالين الوحيد إفريقيا، فهم يتميز 

الذي يعمل بالرعي كحرفة أساسية يف حياته وقد ظل هذا الشعب منعزال من الناحية السياسية 

  . 2واالجتماعية عن بقية شعوب غرب إفريقيا

  :ولقد قيل أن نسبهم يرجع إىل األصول اآلتية

ين إسرائيل ، أوالد يعقوب ابن نيب اهللا إسحاق بمال الشرقي إلفريقيا سكان الش:دماء مصرق

الزهراء،  لى اهللا عليه وسلم عن طريق فاطمةعليه السالم الغرب وصوال إىل أهل البيت الرسول ص

  .جنلته الكرمية

  سكان منطقة القرن اإلفريقي يف شرق إفريقيا : حلبشة 

ندية إىل قارة اإلفريقية عرب احمليط اهلندي والبحر من الذين نزحوا عن شبه قار�م اهل :هلنود-

 .األمحر حبثا عن العشب واألراضي اخلصبة للزراعة وتربية احليوان

  3. من القبائل مشال إفريقيا والصحراء: لرببر 

يالحظ بأن البمبار متسكوا بالوثنية وكونوا مماليك وثنية يف املنطقة الواقعة  :قبائل البمبارة-3

ألعلى لنهر السنغال، وعند �ر النيجر وكثريا منهم يعيشون يف مستعمرات يف ماسينا وقد عند جمرى ا

  4.عرفوا بعدائهم الشديد للمسلمني

يسكنون  أعايل السنغال  وأواسط النيجر وكانوا أسبق الشعوب لإلسالم : قبائل التكرور-4

ة وميتاز التكرور عن غريهم وحرفتهم الرئيسية الزراعة ، وهم على جانب كبري من الذكاء والشجاع

                                                           

 1-فيج.جي.دي : تاريخ غرب إفريقيا ، تر:دكتور سيد يوسف نصر ، ط1 ،  دار املعارف ، القاهرة ، (د.س) ، ص79.

 2-عثمان برامياباري : جذور الحضارة اإلسالمية في غرب إفر يقيا، ط ، دار األمني للطباعة ، القاهرة ، 2000 ، ص316.

.29املرجع السابق ص: اهلام حممد علي دهين  -3 

.30ص: نفسه  -4 
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بأ�م نشروا اإلسالم وهم خليط من الزنوج موطنهم الرئيسي يف السنغال وقد استقر البعض منهم يف 

 1.السنغال األعلى ونيورو على النيجر

ينحدر الطوارق من قبيلة مسوفة اليت هي إحدى أقسام صنهاجة وقد : بائل الطوارقق-5

وكانت  2وتفرقوا يف الصحراء مابني السودان وجبال األطلسرحلوا من اليمن عن طريق املغرب 

مضارب هذه القبائل يف مشال إفريقيا يف صحارى املغرب وسهوله ولكنها أحدث منذ القرن ميالدي 

 3.�جر موطنها متجهة حنو الغرب، مث ما لبث أن احندرت حنو اجلنوب

و ومتتد على ضفيت �ر شغلت األقاليم الواقعة جنوب متبكت: بائل سونرهاي صنغايق-6

النيجر إىل الشمال من داهومي عند مدينة داندي إىل جنوب فولتا العليا ومشال نيجرييا ونشأت هذه 

 4.الدولة أو ما يسمى إمرباطورية سونرهاري يف قرون األوىل امليالدية

 حتتل اهلوسا معظم دولة نيجرييا ويقدر عددهم حبوايل مخسة عشر مليونا :بائل الهوساق-7

وقد كانوا يعيشون يف السابق يف األقاليم الوسطى جلنوب الصحراء الشرقي �ر النيجر وقد أخرجنهم 

 5.من مواطنهم قبائل الطوارق فأخذوا يهاجرون حنو اجلنوب

ينتشر العرب يف كل مشال مايل والنيجر وتشاد وميثلون النفوذ األكثر يف شقيه : العرب -8

السودان الغريب عن طريق اهلجرات والتجارة و من أهم هذه القبائل هي مبوريتانيا وقد جاءوا إىل بالد 

عرب املعقل من القبائل احلسانية مثل الرقيبات ، أوالد دليم، اجلكاكنة، الربابيش، مشطوف  أهل 

  6.أروان ، أوالد غال، أوالد يعقوب  بإضافة إىل قبائل كنته

 غة ومع ذلك فإن لغة املستعمر مازالتل 150يوجد يف إفريقيا الغربية أكثر من  :اللغات-3

طاغية يف كثري من ا�تمعات إفريقيا الغربية اليت استعمر�ا إال إن أكثر اللغات شيوعا يف هذه املنطقة 

                                                           

-د.حممد الغريب: بداية الحكم المغربي في السودان الغربي، ج1،الكويت، مؤسسة اخلليج للطباعة والنشر،(د.س)،  

593ص 1 
-1038 /هـ515- 043ابطين في نشر اإلسالم في غرب إفريقيا دور المر : عصمت عبد اللطيف دندش .د-2

 32ص ، بريوت، لبنان،دار الغرب اإلسالمي,1ط،م1121
منشورات جامعة  1،ط)مرحلة انتشار اإلسالم( وب صحراء دراسات في تاريخ شرق إفريقيا وجن: عطية خمزوم الفيتوري -3

 .24قازبونس ص

26املرجع السابق ص: عطية خمزوم الفيتوري  -4 

26املرجع سابق ص:حممد علي فاضل علي باري وسعيد إبراهيم كريرية  -5 

 6-د.أمحد ناجم الدين فليجة : إفريقيا دراسة عامة وإقليمية ،اإلسكندرية ، مؤسسة شباب اجلامعة ،(د.س) ، ص195
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مليون يف نيجرييا والباقي موزعون  20مليون شخص منهم  25هي لغة اهلوسا اليت تتكلم �ا حوايل 

، تعترب اللغة الرمسية يف موريتانيا وهي الدولة الوحيدة يف غرب يف النيجر وبعض مناطق الكامرون وغانا

إفريقيا كما تسود اللغة العربية األوساط الدينية اإلسالمية يف باقي دول إفريقيا العربية وخاصة يف 

  1.السنغال ومايل والنيجر

  أهم الحواضر :المبحث الثالث

ر حواضر علمية سامهت بشكل كبري يف إن توسع احلركة العلمية بالسودان الغريب نتج عنه ظهو 

التطور العلمي والثقايف باملنطقة إذ باتت مركز استقطاب للعلماء والفقهاء واملفكرين ومنارة للعلم وكان 

هلا األثر يف نشر الثقافة اإلسالمية العربية ومن بني احملطات العلمية اليت كانت هلا الدور البارز يف 

  :والته, جين, امليدان نذكر منها تنبكت

  :حاضرة تمبكتو-أ

 610يسمى هذا اإلقليم باسم عاصمته تبكتوا اليت بناها امللك منسا سليمان حوايل عام 

امليالدي وال تبتعد هذه املدينة عن ضفاف �ر النيجر إال بنحو أربعة  1200هجري املوافق لعام 

  .2فراسخ

جرة فنزلوا فيها راتعني ويف وقت فنشأت على أيدي طوارق مقشرن  يف أواخر القرن اخلامس من اهل

الصيف يف ساحل البحر يف قرية أمضغ ينزلون ويف وقت اخلريف يرحتلون ويصلون أروان منازال 

ويبدلون وهي حدهم يف العوايل مث اختاروا مواضع هذه البلدة الطيبة الطاهرة الزكية الفاخرة ذات بركة 

ا عبادة األوثان وال سجدة على أدميها قط وجنعة وحركة اليت هي مسقط رأس وبقية نفس ما دنسته

لغري الرمحان مأوى العلماء والعابدين ومألف األولياء والزاهدين وملتقى الفلك والسيار فجعلوها خزانة 

  . متاعهم وزرعوهم إىل أن صار مسلك للسالكني يف ذها�م ورجوعهم

 3فسميت املوضع املبارك �ا وخزائنهم أمتهم مدعوة بتنبك أو معناه يف لغا�م العجزة أوهي �ا

ويقول السعدي أن الناس أخذوا يسكنون به ويزداد بقدرة اهللا تعاىل وإرادته يف العمارة أو يأتيه الناس 

من كل مكان وجهة  حىت صار سوقا للتجارة وأكثر الناس إليه ورودا للتسوق أهل وغد مث أهل  

                                                           

26ص،  مرجع السابق: حممد فاضل علي باري وسعيد إبراهيم كريريه- 1 

 2.-مرمول كرخبال :إفريقيا،ج3 د ، ار املعرفة  ، الرباط ، ص201

 3-محاه اهللا ولد سامل : تاريخ بالد الشنقيطي ،ط1 ، دار الكتاب العلمية، بريوت لبنان ، 2010،ص181
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لرفاق من األفاق وسكن فيه األخيار من العلماء اجلهة لكلها وكان التسوق قبل يف بلدبري واليه يرد ا

والصاحلني وذوي األموال من كل قبيلة ومن كل بالد من أهل مصر ووجل وقران وغدا أمس وتوات 

  .ودرعة تفاللة وفاس وسوس وبيط إىل غري ذالك

مث انتقل اجلميع إىل تنبكت قليال وحىت استكملوا فيه وزيادة مع مجيع قبائل الصنهاجة  

سها ومن مث أخذت تتواىل الوفود إليها وما أن حل القرءان الثامن والتاسع اهلجريان الرابع عشر بأجنا

واخلامس عشر امليالديان حىت كثري التجار الذين وفدوا على متبكتو قد طاب هلم املقام بني أهلها 

بضائع من مجيع وأصبح سوق املدينة من بني األسواق الكبرية يف بالد السودان الغريب وترد إليها ال

  1.أحناء العامل اإلسالمي وغريه وخاصة أو أقمشة أوروبا وبضائعها اليت كانت تصلحها مع جتار الرببر

أصبح سكان متبكتو يزيدون على مخسة وثالثني ألف ساكن ورمبا مل تعد  16من خالل  القرن 

العاصمة السياسية غري غاو .نفوذها آنذاك يف كثر سكان مدينة سودانية أخرى يف غرب إفريقيا 

لإلمرباطورية السنغالية اليت كانت متبكتو آنذاك إحدى مد�ا العامة أو يف تلك األثناء أصبحت 

  . متبكتو العاصمة الثانية لإلمرباطورية يف ميادين االقتصاد والثقافة معا

رأت متبكتو يف القرن السادس عشر نشاطا فيما خيتص حبركة التدريس وقد ضمن مدارسها 

كما رأت ألول مرة يف التاريخ السودان الغريب اتساع التعليم اجلامعي , يد من الطالب واألساتذةالعد

وتوارد عليها يف تلك األثناء عدد من البلدان املغرب فهموا يف تنشيط التعليم وتعميقه وكان التعليم 

التدريس  يف متبكتو خالل القرن السادس عشر ينقسم إىل ابتدائي وثانوي وعال وكانت أمكان

  .2األساسية هي املساجد واجلوامع وكان من أشهرها وأكثرها اكتظاظا ومجوع الطلبة واملدرسني

وقد بنت هذا اجلامع سيدة ,وقد أنشأ �ا املسجد اجلامع أول ما انشأ جامعها الشهري سنكري 

, جدالة تعرف باسم السنكري وكان جامع سنكري يضم خنبة من الفقهاء والعلماء أكثرهم من قبيلة

وكان طالب يفدون إىل جامع تنبكت بعد أن يكونوا قد أنوا حفظ أجزاء من القرءان يف مدارسهم 

احمللية فإذا أمتوا هذه الدراسات األولية شدوا الرحال إىل تنبكتو وأقاموا �ا حىت يتم تعليمهم وحىت 

وعندما ينتهي .نحوانتهاء الطالب من استيعاب عدد معلوم من كتب الفقه واحلديث واملنطق وال

الطالب من هذه الدراسات املتنوعة فإنه حيصل على إجازة تؤهله للعمل بتعليم القراءة أو اخلطابة أو 

                                                           

 1-الشيخ عبد الرمحان بن عبد اهللا بن عمران بن عاصر السعدي ، تاريخ السودان، باريس  1981،ص20
إش ,احلضارة والنظم اإلسالمية ,، رسالة مقدمة لنيل درجة املاجستري لة صنغايالحياة العلمية في دو : حممد الفا جالون -2

 87،ص 1993إبراهيم جنيب عوض ،كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية ،.د.أ
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اإلمامة أو القضاء ونتيجة الزدهار هذه احلياة العلمية اقبل الناس يف شغف على اقتناء املكتبات 

  1.اخلاصة اليت تعج بالكتب العربية وكثرت املكتبات العامة

قد ذكر حسن الوزان أن أهل تنبكتو فطروا على املدح وتعوا على التجول يف املدينة بني و 

  2.الساعة العاشرة ليال والواحدة صباحا وهم يعزفون على آالت الطرب ويرقصون

  :نـــيجن

أسست هذه املدينة على �ر النيجر األعلى يف منتصف القرن الثاين من اهلجرة النبوية الشريفة 

 يف �اية القرن وأسلم  أمريها كبري املرابطني وجدت الرعية  ومن مث إسالمها 800 حوايل سنة

  .3السادس اهلجري

وقال السعدي  إن اهللا تعاىل قد ساق هلذه املدينة املباركة سكان من العلماء الصاحلني من غري  

فرحل إىل كابري أهله من القبائل شىت وبالد شىت منهم مورمغ كنكى أصله تاي قرية بني بيغ وكوكو 

ألخذ العلم مث رحل إىل جين من أواسط القرن التاسع الطلبة القتباس فوائده ويف نصف ليل خيرج من 

داره إىل اجلامع لنشر العلم فيجلس الطلبة حوله يأخذون العلم إىل اإلقامة لصالة الصبح مث يعودون 

  4. إليه بعد الصالة الظهر كذالك إىل صالة العصر هكذا

ن كثري من الدعاة والعلماء كانوا يعيشون يف هذه املدينة إذ يذكر السعدي صاحب ويبدوا أ

تاريخ السودان أنه عندما عزم هذا األمري على اعتناق اإلسالم مجع كل العلماء يف مملكته وكان 

عددهم أربعة آالف ومائتني عامل وأسلم على يدهم وطلب منهم أن يدعوا اهللا أن ينصر مدينته مث 

ومع أن عدد العلماء الذي , ه وبين مكانه مسجد عظيما مبالغا يف حبه للدين اإلسالميهدم قصر 

ذكره السعدي مبالغا فيه فإنه يدل على أن احلياة العلمية كانت مزدهرة، وأن االهتمام بتعلم اإلسالم  

  .5كان كبريا

ح من املعدن وورد لدى السعدي أن �ا سوق عظيم من أسواق املسلمني وفيها يلتقي أرباب املل

تغازى وأرباب الذهب فوجد بركتها يف التجارة إليها كثريا ومجعوا فيها من األموال ماال حيصيه إال اهللا 

                                                           

 1-دكتور عبد القادر زبادية : حركة التعليم في تمبكتو ،ص24.43

167ص، املصدر السابق  :حسن الوزان - .
2
 

161 – 160مرجع السابق ص  :عصمت عبد اللطيف دندش  .3 

16املصدر السابق ص  : السعدي 4 

162املرجع السابق ص :عصمت عبد اللطيف دندش.د  5 
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واشتهرت سوقها منذ إنشائها شهرة جلبت إليها أعداد كبرية من التجار املسلمني أقاموا  1سبحانه

إن دخلوا يف اإلسالم ولكن يبدوا فيها وذلك قبل إن يتمكن اإلسالم فيها وأدى تأثريهم على أهلها 

أن ذلك قد استغرق وقتا طويال قال السعدي أ�ا مل يتمكن اإلسالم منها إال يف القرن السادس 

  .2اهلجري

إن العملة الرمسية على البالد مصنوعة من الذهب اخلام إال إن األهايل يتداولون فيها بينهم نقود 

  3.وز�ا أربع أوقيات من احلديد يزن بعضها رطال ومنها كذلك قطع

وال تنبت يف هذه الناحية أية شجرة مثمرة فال وجود ألية فاكهة غري التمر املستورد من والته أو 

نوميديا وال مدينة فيها وال قصر ما عدا قرية واحدة كبرية يسكنها امللك واألئمة والفقهاء والتجار 

  4. يطان بالطني ومغطاة بالتنبواألعيان ومجيع الدور الذي يسكنها كاألكواخ مملوطة احل

يرتدون  أهل هذه القرية لباسا حسنا و يتلثمون بلثام كبري من قطن أسود وأزرق يغطون به حىت 

رأسهم لكن األئمة والفقهاء يتلثمون بلثام أبيض وأخريا فإن هذه القرية تشكل شبه جزيرة خالل 

يض بين هذه املدة متاما كما يفيض ثالثة أشهر يف العام يف يوليو وغشت وشتمرب ألن النيجر يف

  5.النيل

واستمرت هذه املدينة تؤدي دورها يف نشر الثقافة اإلسالمية حىت بعد ا�يار دولة سنغاي ويف 

عهد االستعمار وقد زارها ارشيتار ووجد مخسة عشر مدرسة وكثريا من الكتب العربية وعندما دخلها 

  .6م 1913سة أغلقت فيها سنة املستعمرون عطلت املدارس �ا وكانت آخر مدر 

  :حـــاضر والته-أ

 02هي احلاضرة العتيقة الواقعة يف أقصى اجلنوب الشرقي املوريتاين احلايل وقد أسست القرن 

هجري األم وهي من كربيات حواضر اإلسالم والثقافة العربية غري السودان وتعين باللغة السودانية 

  .7مدخل املدينة

                                                           

11ص  املصدر السابق ،: السعدي 1 

106املرجع السابق ص :  نجالو حممدالفا 2 

200ص ،   3املرجع السابق ،ج: مرمول كرخبال  3 

163املصدر السابق ص  :الوزانحسن  4 

163ص:نفسه  .5 

114 – 113ص  ، املرجع السابق: حممد الفاجالوا   .6 

236املرجع السابق ص : محاه اهللا ولد سامل  7 
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ر صغري ضمن إمرباطورية غانا وكانت حتمل اسم بريو يف البداية كانت والته عبارة عن قص

القرن الثالث عشر ميالدي سقطت غانا حتت نري رئيس قبائل الصوصو فهاجروا وجارها إىل بريو 

عمل تدفق املهاجرين ونشاطهم التجاري على حتول هذه الدشرة الصغرية الزجنية إىل مدينة كبرية غنية 

  1.كة التجارية الساحلية خالل سبعة قرونوالنشيطة بل عاصمة احلر 

خاصة يف عهد دولة مايل يف القرن الثامن اهلجري الرابع عشر ونتيجة للسيطرة السنغالية يف زمن 

سلطا�ا سين علي فقد تغريت أحواهلا وهاجرها السكان من العلماء والتجار إىل مدينة تنبكتو لذلك 

  2".بريفكانت عمارة تنبكتو من خراب " يقول السعدي

من مطلع القرن السادس عشر ميالدي عرفت مدينة والته بداية �ضته فكرية كبرية وأصبحت 

أحد أهم مراكز اإلشعاع الثقايف يف املنطقة وهاجر إليها عدد كبري من املفكرين كما استقر �ا بعض 

ارة ثقافية أهايل بوت وبعض العائدين من األندلس بعد سقوطها مما أسهم يف حتول املدينة إىل من

  3.وعلمية وعاصمة من عواصم الفقه املالكي

يتكلم أهل هذه البالد لغة تسمى سنغاي وهم أناس يف غاية السواد واحلنسة لكنهم ظرفاء جدا 

السيما مع األجانب ويؤدي األمري الذي حيكمهم اخلراج إىل ملك متبكتو ألن هذا امللك جاء مرة 

احلني راجعا إىل أهله يف القفار ورأى ملك متبكتو انه ال يستطيع إىل البالد جبيشه ففر أمري والته يف 

ضبط البالد كما جيب ألن هذا األمري سيخلق له متاعب مبساعدة أهله الصحراء وبني فاتق معه على 

  4أن يؤدي إليه خراجا معينا ورجع األمري إىل والته كما عاد امللك إىل تنبكتو

الشعوب الصحراوية الذين ينقصهم كل شيء ضروري  ال ختتلف حياة هؤالء الشعوب عن حياة

  5حلياة كرمية

  

  

                                                           
مذكرة لنيل ، م 19-13/ هـ 13- 7الحواضر العلمية في السودان الغربي والته نموذجا ما بين القرنين : بن منويف أمساء -1

حممد كلية العلوم االجتماعية واإلنسانية واإلسالمية قسم العلوم شهادة املاسرت تاريخ إفريقيا جنوب الصحراء ، إشراف برمكي 

  .20ص  ، م 2019 – 2018، )ن  .ب.د( اإلنسانية 

58املرجع السابق ، ص : حممد موالي  -2 

20ص ،  املرجع السابق : بن منويف أمساء  -3 

162املصدر السابق ، ص : حسن الوزان - 4 

199، ص 3ج: مرمول كرخبال  -5 
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ال تنبت هذه , ومنط معيشة أهل والته وعادا�م كنمط وعادات جريا�م القاطنني بالصحراء

البالد إال القليل من احلبوب كالدخن وحب آخر مستدير أبيض يشبه احلمص وال يوجد بأوروبا 

وال يوجد يف هذه . النساء والرجال أن يلثموا ويغطوا وجوههمواللحم نادرا الوجود جدا ومن عادة 

  .1الناحية أي تنظيم متحضرا فال حاشية وال قضاة، ويعيش القوم يف البؤس الشديد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

.162املرجع السابق ، ص: ن حسن الوزا -.
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  نشأة حاضرة قاو:المبحث األول

،  1الكربى الصحراءيف إفريقيا الغربية جنوب ) م700/ه81(جاو مدينة عريقة نشأة حبدود 

جبمهورية مايل احلالية وتبعد حوايل ألف وأربعمائة ,حيث تقع مدينة قاو شرق العاصمة باماكو

لبعض ، افاحتولتأسيساملدينةحيثريجعهإختالعدة.فةاليسرىلنهرالنيجروهناكالضهيعلىو 2.ومخسني كيلومرتا 

ري الثامن ميالدي على يد عناصر والبعض األخر إىل أواخر القرن الثاين اهلج,م 600إىل حوايل سنة 

  3من الرببر القادمني من مشال إفريقيا 

وكاو وكاغ عند ، 4تسميا�ا يف املصادر التارخيية العربية فتسمى كاغ عند كعت  اختلفتولقد 

حيث تعد غاو من أشهر ، 8وكوغا، 7كما مساها أخرونكوكو6ومساها احلسن الوزان كاغو ، 5السعدي 

ه 460ومدينة قاو زارها البكري عام ، 9يب وأحسنها وأكربها وأخصبها حواضر السودان الغر 

وإذا وىل منهم ملك ,امللك ومدينة املسلمني .مدينة,مدينتان)جاو(إن مدينة كوكو"وقال م 1068/

 وملكهم مسلم ال,املؤمنني بعث بذالك إليهم  يزعمون أن أمري,دفع إليه خامت وسيف ومصحف 

  10"ميلكون غري املسلمني 

                                                           
1
- 

، ا�لد الرابع ، العدد الثالث  ، مجلة جامعة كربالء العلميةالحياة اإلجتماعية و الثقافية في مدينة جاو : زمان عبيد وناس 1

  .101، ص2006، متوز 

تب االسالمية املصرية دار الك,خمتار السويفي :تر, االسالم في مماليك وامبرطوريات إفريقيا السوداء:وان جوزيف ج-2

  81ص,القاهرة ,

أطروحة لنيل شهادة دكتورة ، م19/ه13الحياة اإلجتماعية واإلقتصادية في منطقة األزواد خالل القرن :جعفري مبارك-3

كتور حتت إشراف االستاد الد  ، جامعة أدرار,قسم التاريخ ، قسم العلوم اإلنسانية واإلجتماعية ,علوم يف التاريخ احلديث واملعاصر

  .61حوتية حممد،ص

7ص:حممود كعت - 4 

 5-السعدي :تاريخ السودان : ص7

،جامعة حممد بن سعود اإلسالمية ،اململكة 2،ج عبد الرحمان حميدة:وصف إفريقيا ،تر:احلسن بن الوزان 6-

  169:،ص 1979السعودية،

 7- ابن بطوطة: أبوعبد اهللا محمد،تحفة النظار في غرائب األمصاروعجائب األسفار،نفس املصدر: 271

28ص،   1ج:االدريسي- 8 

271ص، نفس املصدر:إبن بطوطة - 9 

 10-البكري : أبو عبيد البكري :المغرب في ذكر إفريقية والمغرب ،دارالكتاب اإلسالمية ،القاهرة ،ص179
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إ�ا مدينة كبرية :"قال عنها ما زادها إبن بطوطة يف منتصف القرن الرابع عشر للميالد و ك

تعد غاو عاصمة للمملكة ، 1"على �ر النيجر وهي من أحسن مدن السودان وأكبريها وأخصبها تقع

حيث يوجد �ا قصر  3.سنغاير�ا من منطقة كوري املتحالفة معإلعتدال مناخها ولق، 2.سنغاي

وقصور اخرى وينعم أهلها بثراء نسيب وأهايل مدينة كاو يتميزون عن باقي أهل اململكة بأد�م امللك 

 4.وأخالقهم وفضائلهم

يرتدون أي لباس إال سروال من اجللد يسرت عورا�م وطبقة  ويسريون حفاة يف الصيف وال

ونعاهلم مصنوعة من الفالحني يرتدون جلود النعام يف الشتاء والصيف يسرتون عورا�م مبئزر صغري 

  5.جلد اإلبل 

شركون واكثر ما يتجهز هلا أهلها مسلمون وحييط �ا امل:"وقد حتدث عنها البكري بقوله

أيضا حوهلا معادن البحر وهي أكثر بالد السودان ذهبا حيث ، 6". والودع والنحاس املسبوك،امللح

  7نوهااملسلمون نشروا فيها الثقافة العربية اإلسالمية مبكرا وإستوط

ظهرت مملكة سنغاي يف غرب إفريقيا مند منتصف القرن السابع امليالدي،حيث اختدت يف 

البداية مدينة كوكيا عاصمة وحاضرة هلا يف املنطقة الشمالية الغربية حلدود النيجر ،بعد ذلك مت نقل 

 .العاصمة إىل مدينة غاو

اي بدال عن عاصمتها عاصمة دولة السونغ) م1009/ه400(وقد أصبحت هده املدينة سنة 

األوىل كوكيا الواقعة إىل اجلنوب منها بعدة أميال نظرا ألمهيتها اإلقتصادية ،ألن غاو كانت من أهم 

                                                           

-إبن بطوطة: أبوعبد اهللا حممد،تحفة النظار في غرائب األمصاروعجائب األسفار،ج4 ،دار الرتاث ،بريوت ،(د.س) 

445ص، 1 

445،ص نفسه -2 
،أكادمية )من بداية القرن الثامن عشر(التاريخ الحضاري إلفريقيا فيما وراء الصحراء:ربوك الدايلهلادمي-ا3

  91ص) س.د(،) ب، ن .د(الفكراجلماهري،

204ص، 3جاملصدر السابق ، :مارمول كرخبال-  4 

90صنفسه ، - 5 

 6- البكري :المغرب في ذكر إفريقية والمغرب ، املصدر السابق ،ص177
،اشراف قدوري عبد الرمحان  ،مذكرة لنيل شهادة ليسانس ختصص تاريخ عام مملكة صنغاي االسالمية:صاط أم كلثوم  -7

 .79، ص)س.د(،) ب، ن .د(العلوم االجتماعية واالنسانية ،قسم العلوم االنسانية ،كلية 
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  املدن السودانية التجارية يف الطرف اجلنويب من الصحراء الكربى 

تاريخ وقد مرت هذه املدينة مبراحل تارخيية مهمة جعلتها فيما بعد عاصمة ألكرب إمرباطورية يف 

).م1590/ه999(السودان الغريب ،وإستمرت حىت سقوطها على يد الدولة السعدية املغربية عام   

  العمران :المبحث الثاني 

العمارة يف غاو دورها قبيحة على العموم ،لكن بعضها مجيل للغاية ،حبيث :يقول احلسن الوزان

  1. قرى ،يعيش �ا الفالحون والرعاةيسكنه امللك واحلاشية،إىل أن باقي اململكة يتكون من مداشر و 

أيضا كانت �ا قصور امللك مبنية على الطراز الغريب األندلسي،مساحته كبرية ،تتضمن أجنحة 

  2.خيص اجلواري ،كما كان �ا أماكن خاصة بالعبيد واحلضينة منها ما خيص احلرمي ومنها ما

بلغ يف �اية القرن السادس عشر وبالرغم من كرب املدينة وإتساعها وكثرة سكا�ا لكنها مل ت

مابلغته متبكتو وجين من الرفاهية وتقدم عمراين ،إذ فوجئ الباشا جودر عندما دخل املدينة ألول مرة 

  3إذ وجد �ا القصر امللكي نفسه عبارة عن بيت متواضع ،أكثر البيوت به من الطني والقش

م 1324ة املكرمة سنة أثناء رحلة السلطان موسى للحج ،تعرف على أيب إسحاق مبك

وإصطحبه معه عند عودته ،إذ أشرف هدا األخري الذي كان مهندسا وشاعرا على بناء املسجد 

  4.الكبري بغاو

منزال ،غري األكواخ املبنية باحلشيش ،وبناءا على ذلك ،قدر البعض 7626بلغ عدد منازل غاو 

  5بالسكان عدد ساكنيها خبمسة وسبعني ألفا ،و�ذا إحتلت املرتبة األوىل

وقد أورد كعت إحصائية ملنازل وسكان غاو اليت أمر األسكيا احلاج حممد بإحصائها،إذ توصل 

منزال كبريا جمهزا ،وبيوتا متواضعة مبنية 7626إذ توصل املكلفون بذلك إىل عدد منازهلا املقدرب

ياطني ،و�ا بالقش وأغصان الشجر،للفقراء وعامة الناس ،فضال عن ستة وعشرين بيتا من بيوت اخل

                                                           
  169املصدر السابق ،ص:احلسن الوزان-1
  204املصدر السابق ،ص:لمارمول كرخبا-2
  584،مؤسسة الفليج للطباعة والنشر ،الكويت ،ص1،جالحكم المغربي في السودان الغربي نشأته وتطوره:د نقوال زيادة -3

  .146،ص2010،دار الكتاب الوطنية ،ليبيا ،1ج إنتشار اإلسالم في إفريقيا جنوب الصحراء: عبد اهللا احممد بازينة 4-
مذكرة ،م)1591_1493(ه،)1000_1899(ياة الثقافية في مملكة سنغاي على عهد األسقيين الحالعماري مرزقالل،-5

د حوتية .مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف تاريخ إفريقيا احلديث واملعاصر ،إشراف أ،م)1591_1493(ه،)1000_1899(

  .43،ص2009حممد،كلية العلوم اإلنسانية ،قسم التاريخ ،سنة 
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  1.مائة ومخسون مدرسة ومثانون مكتب

يعد ،م مبدينة غاو 1492حممد الكبريلقد أسست عدة مدارس ومعاهد ومساجد يف عهد األسكيا 

اجلامع الكبري الذي بناه منسى موسى مركزا علميا يوفد له العلماء والطالب من كل مكان ،إذ حتول 

قد وصفها إبن بطوطة أثناء رحلته أ�ا من املدن الكربى يف ف، إىل جامعة،مما أدى إىل إتساع عمرا�ا 

  .2بالد السودان الغريب وأ�ا كانت ذات مكانة علمية وثقافية كبرية 

  .ومل نعلم إال القليل عن طبيعة املباين يف املدينة وتنظيمها يف بداية احلكم املغريب 

  التطور الثقافي والعلمي:المبحث الثالث

ت إليه جاو كان نتيجة إزدهار جانبها اإلقتصادي الذي يقود إليه الفضل إن التطور الذي وصل

علم �ا ودعو�م إلعتناق لنشر الثقافة باملدينة وذلك بسبب توافد التجار املسلمني الذين سعوا لنشر ال

فقد ذكر احلسن الوزان أن هؤالء القوم يعيشون يف جهالة ،جهالء حىت ال تكاد تعثر يف ،  اإلسالم

وهذا األمر الذي سهل على العلماء محلهم .مائة ميل على واحد منهم يعرف القراءة والكتابة  مسافة

  3.على إعتناق اإلسالم

إن النشاط الثقايف يف غاو،كان متنوعا يرتأسسه احلكام منهم األسكيا داود وجملس اجلمعة بعد 

خاصة جمالس التفسري صالة اجلمعة بكل أسبوع ومن بني هذه النشاطات عقد ا�الس العلمية و 

طالعة ،وقد إشتمل أيضا سوق املميكن إغفال دور املكتبات العامة املخصصة للبحث و  واحلديث ،وال

واجلدير بالذكر إن مدينة قاو ، البضائع وبه العديد من النساخني غاو على العديد من الكتب ضمن

أخد�ا مقر حلكمها يف حكم قد بلغت أوج عطائها العلمي وقمة جمدها يف عهد حكم السنغاي اليت 

  4.األساكي الذين سامهوا بشكل كبري إلستقطاب العلماء

                                                           
، 2008، دار الكتب الوطنية ،بنغازي ليبيا 2010،ط الصحراءالتاريخ الحضاري الفريقيا جنوب :اهلادي مربوك الدايل -1

  92ص
- 1493(ه ) 1000-1045(لحياة الثقافية والعلمية في مملكة سنغاي على عهد االسقسسن ا:لعماري مرزقالل -2

االنسانية قسم ،مذكرة نيل شهادة املاجستري يف تاريخ افريقيا احلديث واملعاصر اشراف دكتور حوتية حممد ،كلية العلوم  م)1591

  49ص 2009التاريخ سنة 
  170املصدر السابق ،ص:حسن الوزان-3
 205املصدر السابق ص:مارمول كرخبال -4
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وعالوة على ذلك قامت بإستقطاب طالب العلم الوافدين من مناطق اململكة واملناطق ا�اورة 

وإحتضنت جمالس العلم اخلاصة �م كما إرحتل إليها يف عهد األسكيا حممد األول الكبري النوري يف 

م ،سعى حينها لنشرالعلم باملدينة ونشر القيم اإلسالمية كما أملى على األسكيا 15لقرن أواخر ا

يف السياسة ومجيع ا�الت الدينية ومنها اإلجتماعية .أجوبة على أسئلته السبعة حول نظم احلكم

  .عرفت بأسئلة األسكيا وأجوبة املغيلي 

  :إعتمدت طريقة التعليم يف جاو على مراحل

ىل املتوسط مث املرحلة العليا لبلوغ اإلجتهاد والتفقه ،وقد متثلت املرحلة األوىل من األوىل إ

بالتعليم يف الكتاتيب مبرحلة الصبا، اليت يشرف على التعليم فيها معلم ويكون مكان التدريس ملتسقا 

�ا  باجلامع ،وقد تستقبل هده املدرسة عشرات من الطلبة إذا تكاد تصبح املدرسة مستقلة إذ يتلقى

  1.علوم بسيطة كالبالغة والنحو والتفسري كما يتم �ا حفظ القران الكرمي

وتنتهي هذه املرحلة بعد ختم القران كله أو جزء منها مع تعلم بعد املبادئ الفقهية ،وخيرج 

الصيب حينها وسط املوسيقى والزغاريت ،ويهتم األهايل بتحضري وليمة إلحتفال بإختيار ولده ،هذه 

  .ينتقل إىل مرحلة تعليمية جديدة ،وتكون جائزة املعلم كسوة أو مخسمائة ودعة املرحلة ل

تشرتط سن  بعد اإلنتهاء من مرحلة الكتاتيب ،تبدأ مرحلة التعليم يف حلقات املسجد ،اليت ال

يقصد  معني وتكون هذه املدارس يف مستوى املتوسط جباو ،وتكون هلم حرية اإلخنراط وكثريا ما

  2املدرسني والعلماء أكثر شهرة باملدينة الطالب حلقات 

وقد إعتمد املنهج الدراسي �ذه املرحلة على تناول كتب مبسطة ،الىت يسهل فهمها إذ يتجنب 

وكان النحو مادة أساسية يف مجيع .الشيخ واألستاد اخلوض يف األمور الصعبة على هذا املستوى 

ه وقراءته ،ويتوىل �ذه املرحلة تعليم الطالب مراحل حىت يتمكن اجلميع يف فهم القران وإتقان حفظ

شيوخ أقل مستوى من الفقهاء ،إذ تقتصر حلقا�م على الطلبة الراغبني باحلصول على إجنازات 

  .اإلجتهاد بالفقه وعلوم الشريعة ،ضمن املستوى املعروف باملدينة 

                                                           

118املرجع السابق ص: حممد الفاجلو - 1 

50املرجع السابق ص:حممد موالي - 2 
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وىل يبدأ املعلم بتعليم وقد شهدت طريقة التعليم إختالفا بني املرحلتني،حيث إنه يف املرحلة األ

القراءة والكتابة ،وحيرص على حتفيظهم القراءن الكرمي،وتعليمهم كيفية أداء الصلوات  تالميذه

احللقة  اخلمس،بإستخدام األلواح املصنوعة من حلاء الشجر،يف حني ميلك الطالب البالغ حرية إختيار

  1لقاءها حسب قدرة إستيعاب الطالب هلااليت يريد اإللتحاق �ا وتعلمها واليت يكون الشيخ بصدد إ

أما أماكن التعليم هي غالبا ما كانت ملحقة جبانب املسجد،ختصص لتعليم التالميد يف 

الكتاب ،أويف دور املعلمني أو يف العراء،أما بالنسبة للطلبة البالغني ،فقد كانت تقوم يف املساجد 

  .ريضة صالة الصبح وتستمر إىل غاية الظهروأشهرها املسجد الكبري،ويبدأ الدرس عادة بعد قيام ف

عليهم  ولطاملا إهتم العلماء حينها بالتعليم وسط عدد هائل من الطلبة بسبب اإلقبال الكبري

دفعهم إىل رحالت إىل بالد املغرب ومصر،وكان الطلبة ينتقلون من مكان ألخر  من طرف الطلبة ما

  .لتمكن منها،إذ مسعوا بأستاد متطلع يف أي مادة يرغبون يف ا

لقد نال العلماء والفقهاء نصيبا من اإلحرتام واإلهتمام البالغ ،فقد نسبوا هلم الكرمات 

األضرحة وزاروهم ملن مات منهم ،كما أسقط عليهم األساكي وظائف السلطة  وأقامواوقدسوهم ،

  2،وإنفرد األساكي بالنظريف أي شكوى تصدر منهم 

قضون أجورهم على شكل هبات ومساعدات من قبل وقد كان معلمي الكتاتيب واحملضر يت

  .وقاضي املدينة وامليسورين ،بينما الفقهاء فإ�م يتقاضون أجورهم من السالطني التالميذأهايل 

أحيائها ووفرة سكا�ا فإ�ا مل تبلغ يف �اية القرن السادس عشر  وأتساعاملدينة ، وبالرغم من كرب

  .التقدم العمراين والثقايف بلغته تنبكتو وجين من الرفاهية و  ما

إال أن هذا ال يلغي أبدا تقدمها الثقايف العلمي ،ماخوهلا ألن تصبح مركزا ثقافيا إىل جانب  

  . 3كو�ا العاصمة السياسية

  

                                                           

 1 43املرجع السابق ص:لعماري مرزقالل 

119املرجع السابق ص:حممد الفاجلو  2 
51رجع السابق صامل:حممد موالي  -3
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  النشاط اإلقتصادي:المبحث الرابع 

،فقد حتكمت يف النشاط التجاري مدة طويلة األوىلإعتمد إقتصاد قاو على التجارة بالدرجة 

فكانت 1.موقعها اإلسرتاتيجي حيث تقع يف وسط طرق القوافل التجارية إىل معظم اجلهاتكم حب

البضائع توفد إليها بشىت األصناف من مشال إفريقيا ،فقد إعتمد إقتصادها على معدن الذهب الذي 

ند بواسطة فامللح كان يرد إليها من تغازة والودع يأتيها من اهل إشتهرت به فشكل هلا إزدهارا إقتصاديا،

  2.التجار املغاربة ،والنحاس املسبوك من تكدا والتاكوت من مدينة ليبيا،وكنت باهض الثمن 

لقد كانت املتاجر يف جاو يشرف عليها جتار من الشمال اإلفريقي،كما كان باملدينة سوق لبيع 

رب وأروبا الرقيق ينشط عند تواجد التجار وقدومهم ،كما أ�ا كانت ترد إليها األقمشة من املغ

،عالوة على ذلك كان �ا جتار أثرياء ينعمون بثراء نسيب ويشتغلون التجارة يف كثري من اجلهات 

اإلفريقية وكثري من جتارهم يأتون من املناطق الداخلية بالذهب الذي يستبدلونه بالبضائع املستوردة من 

  3.بالد الرببر

حيصى من الرقيق ذكورا  م السوق عدد الهناك ساحة يباع فيها أيا"كما أورد احلسن الوزان أن

  4.وإناثا،تساوي الفتاة بنت مخس عشرة سنة حنو ستة مثاقيل ،وكذلك العبيد املسنون 

لقد كانت موارد اململكة عظيمة لكن مصاريفها أعظم ،كذلك سكا�ا جتار يتجولون دائما 

وا أشياء مستورة من بالد الرببر يف املنطقة بسلعهم، مبا يف ذلك كان يأتيها عدد كبري من السود ليشرت 

  5. وأروبا وذلك مقابل كمية وفرية من الذهب اليت كانت معهم

  

                                                           

118صالسابق ، مرجع :حممد الفا جالو - 1 
،اكادمية الفكر اجلماهريي  التاريخ الحضاري الفريقيا فيما وراء الصحراء من بداية القرن الثامن عشر:اهلادي مربوك الدايل -2

  .91ص،) س.د(،  ) ب، ن .د(،) د،ن .د(

،رسالة لنيل  المغرب األوسط والسودان الغربي في عهد دولة بني زيانالعالقات الثقافية والتجارية بين :بودواية مبخوت -3

  .296عبد احلميد حاجيات ص.د:درجة الدكتوراء دولة يف التاريخ ،قسم التاريخ،جامعة أيب بكر بلقايد، تلمسان ،إشراف 

 4-احلسن حممد الوزان :تر: حممد حجي وحممد االخضر ،وصف افريقيا ، ط2، ج1 ، دار العرب اسالمي،(د.س)  ،ص 169
  169ص  املصدر السابق ،: حسن حممد الوزان -5
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العرب واملسلمني  لقد أصبحت مدينة غاو مركزا جتاريا هاما يف املنطقة،وذلك مع قدوم التجار

أو مع إليها من مصر واملغرب اإلسالمي ،فقد كانت حمطة لتجار�م سواء مع مملكة السنغاي نفسها ،

مدينة غاو مثل متبكتو من  أصبحتالقبائل واملمالك ا�اورة غرب وجنوب اململكة ومع حدوث هذا 

  1.ناحية الدعوة إىل إعتناق الديانة اإلسالمية

خاصة يف جتارة امللح  االقتصاديةاملرتبة األوىل من حيث األمهية  احتلتكما أ�ا 

وقد مكنها موقعها املتميز من اإلشراف على ، 2اجلنوبوالذهب،وتأتيها القوافل التجارية من الشمال و 

  3.حركة املالحة والتجارة ،فتجمعت يف املدينة بضائع املنطقة كلها

ففي عهد األسكيا حممد متت عدة مشاريع إزدهرت �ا البالد ،فعمل على حفر القنوات على 

وحدة كما أنشأ أسطوال صغريا ،وأوجد املكاييل امل 4ضفاف �ر النيجر لزيادة مساحة األراضي املزروعة

على  االستيالءمن السفن التمويل ،وأقام نظاما للضرائب وذلك ليمأل اخلزانة العامة ،أيضا ساعد 

  5.مماحل تغازى على خلق نشاط جتاري واسع

لقد لعبت التجارة يف غاو دورا هاما ،حيث جلبت القوافل إليها البضائع وامللح من مجيع 

نت مل تبلغهما يف تطلب ذلك اتساع أحيائها أكثر من متبكتو وجين ،وإن كااجلهات وكثر سكا�ا و 

أيضا كانت مدينة غاو تشتهر بسوقها األسبوعي ،الذي يباع فيه العبيد بأمثان خبسة ،  التقدم الثقايف

 . 6الشابة ستة عشر درمها األمةيتجاوز مثن العبد أو  ،ال

                                                           
  169صاملصدر السابق ، ، :حسن الوزان   -1

أهمية الحركة الثقافية في توطيد العالقات بين المغرب االسالمي والسودان :  رواحنة عبد احلكيم: هدوش صالح الدين2-

 .73، ص)س.د(، ) ب، ن .د(،) ن.د.د(، )16-15مملكة سنغاي منوذجا القرنني ( الغربي
م ) 1591-1493(ه ) 1000-899(لحياة الثقافية في مملكة سنغاي على عهد االسقيين ا: لعماري مرزقالل  -3

 43ص،) س.د(، ) ن .ب،.د(مذكرة خترج لنيل شهادة ماجسرت 

169ص:هنفس- 4 

169ص  السابق ،املصدر  : حسن الوزن - 5 

296مرجع السابق ،ص: بودواية مبخوت - 6 
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قسم هام إىل مشارف الصحراء  منها صدرمدينة غاو بصناعة األقمشة اليت كان ي اشتهرت

  1.سوداء ،وقليل منها صفراء وكانت األلوان أكثرها محراء أو زرقاء أو اجلنوبية،

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

293ص،  نفسه - 1 
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  كز الحضارية ا المر :مبحث األولال

  :المساجد-1

حلامسة تتخذ إن املسجد يف غاو كان يؤدي دوره الديين والرتبوي والسياسي،فكانت القرارات ا

يف املسجد،فكان يأخذ كامل العناية وذلك بفضل األساكي،حيث خصصوا رواتب للعلماء والذين 

إن من أهم املساجد اليت اشتهرت بنشر الثقافة ،  يدرسون فيها،وكذا األئمة واخلطباء والوعاظ

  :اإلسالمية العربية يف غاو جند

  :المسجد الكبير-2

 1م1325وسى وهذا بعد رجوعه من أداء فريضة احلج سنة وهو املسجد الذي بناه املنسى م

وصحبه املهندس الغرناطي إسحاق الساحلي وهو الذي كلف ببناء هذا املسجد،مثله كمثل املساجد 

فايبتىن "األخرى اليت قام ببناءها يف كل مدينة تدركه فيها صالة اجلمعة ،وهذا حسب قول السعدي

  2".اجلمعة  مسجًدا وحمراباً خارج كاغ وصلى فيها

لقد قلد السودانيون احلضارة املغربية يف البناء وحاول كبار رجال الدولة واجلند واألمراء 

لقد أقيم هذا املسجد على أعمدة من احلجارة وتتوسطها أقواس نقشت عليها اآليات ،  3.تقليدها

ولعل سبب هذا  القرآنية،وكان موقع هذا املسجد خارج مدينة غاو يف احلي املعروف بإسم البيضان

هو اإلتساع العمراين للمدينة وتطورها نتيجة حركة التجارة وإستقرار اجلاليات املغاربية يف أحياء 

  4.عرفت

 

 

                                                           
- مقادمي عبد احلميد:المدارس العلمية ودورها السياسي والثقافي في السودان الغربي (مالي \سنغاي) القرن7_10ه 1

/13_16م،أطروحة مقدمة لنيل الدكتوراه يف التاريخ واحلضارة اإلسالمية ،قسم احلضارة اإلسالمية ،2017-2018 إشراف 

54،ص2017ضارة اإلسالمية،كلية العلوم اإلنسانية والعلوم اإلسالمية،جامعة وهران،سنةد بن نعيمة عبد احلميد،قسم احل.أ .    

 حممد الغريب:بداية الحكم المغربي في السودان الغربي،املرجع السابق،ص624.  2 -
3 55املرجع نفسه،ص:مقادمي عبد احلميد   -  

-  بدواية مبخوت:العالقات الثقافية والتجارية في المغرب األو سط والسودان الغربي في عهد دولة بني زيان،املرجع 4

199السابق،ص  
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لقد توىل اإلمامة يف هذا املسجد الفقيه صاحل جور إضافة إىل أنه كان مستشارا ألسكيا حممد 

فيه خالل القرن العاشر اهلجري الكبري،والفقيه حممد جغيت الذي عينه األسكيا داوود خطيبا 

امليالدي ،والفقيه حممد هوكار توىل هو األخر اإلمامة والتدريس يف هذا اجلامع إىل  السادس عشر

  1.وفاته

  :لمسجد الجامع ا-3

،كان مبثابة مركز للتعليم ،كان العرب املسلمون 2بناه األسكيا حممد الكبريقرب دار السلطنة

أن بعض العرب املسلمني هم الذين  "الذي أقام شهرا كامل يف غاويشرفون عليه فذكر إبن بطوطة 

  3".كانوا يشرفون على هذا املسجد وذكر منهم الفقيه حممد الفاليل الذي كان إماما فقيها 

وقد شهد هذا املسجد بدوره تطورًا خاصة يف عهد األسكيا داوود الذي أنفق عليه أمواال كثرية 

ىل جانب املسجد كانت مقربة األساكي اليت كان يدفن فيها من مات يف عملية التجديد والتوسيع ،وإ

  .منهم 

إن أول من توىل اإلمامة يف هذا املسجد هو الفقيه حممد الفاليل ،ذي األصول املغاربية خالل 

القرن الثامن اهلجري،كما كان للفقيه صاحل حممد أندي اإلمامة �ذا املسجد إضافة إىل تعليم الناس 

  4.ةعلوم الشريع

  :المكتبات-4

لقد لعبت دورا مهما يف النشاط العلمي ،كما أفادت يف معرفة اإلجتاهات الفكرية واملستوى 

  :الثقايف ومن بني أهم املكتبات يف غاو

 :كتبة األسكيا داوودم

أول من اختد خزائن الكتب العامة يف عهده،كان له مكتبة فخمة ،رفيعة الشأن كان له جمموهة 

                                                           
) سنغاي\مالي (المدارس العلمية ودورها السياسي والثقافي في السودان الغربي :مقادمي عبد احلميد-1

 55،املرجع السابق،ص16_13/ه10_7القرن

55نفسه،ص -2 
،املرجع ط والسودان الغربي في عهد دولة بني زيانالعالقات الثقافية والتجارية بين المغرب األوس:بودواية مبخوت3

 199السابق،ص

55،صالسابقاملرجع :مقادمي عبد احلميد -4 
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وقد  ات العامة ،فيقوم بتوزيعها بنفسه ، لى املعلمني وكبار العلماء والطالب واملكتبمن الكتب توزع ع

1.كان من عاداته شراء نسخ من املخطوطات وكتب اجلديدة اليت تصل إىل بالد السودان الغريب  

  :كتبة األسكيا محمد بانم-ب

اصة ،وجملس من هوإبن األسكيا داوود من الذين إهتموا بإنشاء املكتبات ،كان له مكتبة خ

النساخ ،جبانب هذه املكتبة وجدت خزانات الكتب اخلاصة يف بيوت العلماء واألثرياء ،وقد كانت 

  2.هذه اخلزانات أكثر إنتشارا

أيضا انتشرت املدارس يف مدينة غاو وذلك يف عهد األساكي ،بشكل كبري،حيث أن األساكي 

كان األسكيا حممد الكبريهو أول من بدأ بعقد   أنفسهم يزامحون طالب العلم يف ا�الس العلمية،فقد

.ا�الس العلمية يف قصره،فكان يستدعي العلماء من خارج البالد إىل جانب استعانته بعلماء ا�لس  

ومما نرى أيضا أن بعض األغنياء كانوا يتخذون يف بيو�م جمالس علمية خاصة ويدعون إليها  

  3.العلماء والقضاة واملربني كبار

  :الثاني المبحث

  :المغيلي-1

هو حممد بن عبد الكرمي بن حممد بن املغيلي بن عمر بن خملوف بن احلسن بن حيي بن علي 

بن حممد بن أمحد بن عبد القوي بن العباس بن عطية بن مناد بن السري بن قيس بن غالب بن أيب 

اطمة بنت رسول اهللا بكر بن عبد اهللا بن إدريس بن عبد اهللا الكامل بن احلسن املثىن البسط بن ف

صلى اهللا عليه وسلم ينتسب اىل قبيلة مغيلة بأحواز تلمسان إختلف املؤرخون يف حتديد سنة والدته 

  . 4م  842هـ  1438فقيل أن والدته كانت عام 

، 5.عليه القران الكرميتعلم على يد شيخه الشيخ بن عيسى املغيلي الشهري باجلالب إذ حفظ 

يشار  الذيالشديد حىت بات من العلماء  بذكائهو قد قضي شبابه لدراسة مبادئ القرآن و قد متيز 
                                                           

 74،املرجع السابق،ص الحياة العلمية في دولة سنغاي:حممد الفاجلو1-
ثقافية ،جملة قيةجهود العلماء األفارقة في نشرالثقافة اإلسالمية غرب إفريقيا نمودجا،قراءات إفري:حممد محد كنان ميغا-2

  .32،ص2008فصلية متخصصة يف شؤون القارة اإلفريقية ،العدد الثالث،ديسمرب 
 .32ص : نفسه  -3
املرجع السابق  ،)م16\11_ه5/10(علماء المغرب اإلسالمية ودورهم في بالد السودان الغربي :ساملي زينب.أ-4

  .67ص،

  .30جع السابق،ص،املر إنتشار اإلسالم في بالد السودان :قادري سهيلة5-
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و لطاملا إشتهر اإلمام املغيلي بأنه كان داعية متمسكا بالدين و بالسنة بعيدا كل البعد على ،  1إليهم

  .2البدعة

إلتقى بعده شيوخ  سافر املغيلي حنو بالد السودان من أجل تصحيح العقيدة اإلسالمية إذ

أمههم الشيخ عبد الرمحن الثعاليب الذي أخد منه علم العقيدة و التصوف و الشيخ حيي إيدير 

بعد ما زادت معارفه تفرغ لتدريس إذ قام باإلشراف ،  3التادلسي الذي أخد عليه الفلسفة و املنطق

  4.ب االنصمي الشيخ العاق, الفقيه أيد أمحد : على تدريس العديد من العلماء أمثال 

و من خالل رحالته إىل كل من تونس و املغرب صادف علماء سامهوا يف إثراء رصيده العلمي 

و قد وصفه ابن مرمي , إذ صار من العلماء الدين يشار إليهم بالبنان, و صقل ملكته العلمية 

د أذكياء العامل العالمة واحملقق الفهامة القدوة الصاحل السين احلر أح اإلمامصاحب السبتان بقوله 

ا أبسطة يف العلم و التقدم و السنية يف الدين املشهور مبحبة وتو الذين أ,واحد وأجد أفراد العلماء

  5.رسول اهللا  صلى اهللا عليه و سلم وبغض أعدائه

غادر تلمسان وهو ساخط  ذإ, هدا دليل على نزاهته ومسوه يف الدين وبعدها توجه حنو توات

  :ى يف شعره على ساستها وهذا مايتجل

 تلمسان أرض ال تليق حبالنا             ولكن لطف اهللا نسأل يف القضاء

املرء أرضنا يسوسها             يهود وفجار ومن ليس يرتضى وكيف  

سعى فيها لنشر العلم وتصحيح  إذودخل توات ,الذي ئالسيوأطلع اإلمام املغيلي على الوضع 

زري الذي تعشيه املنطقة يف مجيع ا�االت سواء اإلجتماعية أو من الوضع امل أستاءالعقيدة إىل إنه 

  .دينية كانت الوضع الذي كان خيدم اليهود الدين يسيطرون على التجارةال اإلقتصادية أو

وقد صادفته أغرب األمور إذ إكتشف وجود يهودي قد تنكر يف زي إمام مسلم وفور 

وبعد جلوئه ,ما زعم على قتل اليهود وهدم كنائسهمحين،  حاول القرار إال أنه نوىل بنفسه إكتشافه

                                                           

  .192صاملرجع السابق ، القضاء والقضاة ببالد السودان:حممد موالي.د1-
  29مظاهر الثقافة اإلسالمية العربية يف متبكتو وغاو وجين ص-2
 .192نفس املرجع ،ص:موالي حممد.د-3

  .69املرجع نفسه ،ص:ساملي زينب.أ4-
  .192جع السابق ،ص،املر  القضاء والقضاة ببالد السودان:  موالي حممد.د -5
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إىل العلماء فاس وتلمسان وتونس وإستفتائهم وصله جواب بعض الفقهاء مبحاربة اليهود وقد نازعه 

  1بدلك الفقيه عبد اهللا بن أيب بكر الصعنوين قاضي توات 

والتحقيق من األثار بعد معركته مع اليهود بتمنطيط رحل إىل السودان الغريب بغية نشر اإلسالم 

دخل اإلمام تكدا وأقدز من بالد اهلوسا،وبىن مسجد الكرامة إذ جلس ، السلبية من طرف اليهود 

لديه الشيخ أمحد البكاي الكنيت الذي كان رفيقه وأخد منه الطريقة  ذتتلم,للتعليم والنصح واإلرشاد

كما ذهب ,سودان الغريب وأكرب علماءهاوبات اإلمام املغيلي مؤثر ببالد ال,القادرية اليت أمره بنشرها

حممد رمقا مستشارا له بعدما طلب منه النصح  اكانو وكاتسينا وإختده أمري   اكانو إىل إىل بالد  

  "تاج الدين فيما جيب على امللوك "فكتب له رسالة مساها,واإلرشاد

من خالل  إذ يتضح,والسنة القرءانوهي يف شكل نصائح تعاجل مسائل احلكم واإلرادة يف ضوء 

هده الرسالة إهتمامه وتركيزه على جانب اإلصالح السياسي واإلقتصادي ضمن العدالة اإلجتماعية 

إذ ,من منظور الشريعة اإلسالمية إذ يبدو أن فكر املغيلي اإلصالحي لقى إقباال بالسودان الغريب

 جاءته رسالة من حممد بن أيب بكر التوري األسكيا حممد الذي تزعم مملكة صنغى

جعله حيرص على لقاء املغيلي وطلب   الذي لطاملا إهتم بالتقرب من العلماء ما)م999/هـ898(

وبعد جمئ املغيلي إىل غاو وإختده األسقيا حممد مستشار وإماما مفتيا وقاضيا يف دولته ,النصح منه

أسئلة فأفتاه يف مؤلفه املعروف ب،وقد كان يرجع إليه يف العديد من القضايا على شكل أسئلة ,

  .األسكيا وأجوبة املغيلي 

إذ يعتربهذا املؤلف وثيقة تارخيية هامة يف التاريخ بالد السودان خاصة وأمور السياسة واإلمامة 

سعى اإلمام ، عامة إذ كانت تتناول معلومات قيمة جبميع ا�االت اليت كانت تعيشها البالد أنداك

إذ جتلب ,حدث ثورة فكرية وثقافية بالسودان الغريب على التأثريعلى العلماء واحلكام بصفة خاصة ما أ

قام �ا أبناء املنطقة أمثال عثمان دان فودي وأخوه عبد اهللا والشيخ أمحد  اإلصالحاتاليتدلك يف 

  .)أمحدو(

مل يبقى اإلمام املغيلي طويال بالسودان الغريب إىل أن جاءه خرب مقتل ولده عبد اجلبارعلى يد 

وقد إشتهر كأحد كبار العلماء يف تكده وغاو ،  )م1505/ه909(املنية سنة  اليهود إذ عاد ووافته

  2وأسئلة وأجوبة ,مغىن اللبيب يف شرح خمتصر خليل :"وقد ألف عدة كتب منها اوكانو 

                                                           
 .69املرجع السابق،ص،)م16\11_ه5/10(علماء المغرب اإلسالميودورهم في بالد السودان الغربي :ساملي زينب.أ-1
  .194،195،املرجع السابق،ص ص لقضاء والقضاة ببالد السودان ا:موالي حممد.د-2
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  :حمد جغيت أ-2  

يقضي بني الناس بإعتبار أن اخلطيب هو ,وهو من فقهاء غاو كتم خطيبا للجامع الكبري

عاش يف بدايات حكم األسكيا حممد إال أننا جنهل سنة ,عني قاضي متنقلالقاضي ودلك قبل ماي

  1.وفاته بسبب عدم وجودها باملصادر إال أنه عاش بالقرن العاشر هجري 

  :الفك عبد اهللا بن محمد األغاللي -3

يستشريه ,حيث كان حمل ثقته,مقربا من األسكيا احلاج حممد ,كان رمحه اهللا عاملا فقيها 

حيث أشهده يف كتابه الوثيقة اليت أهدى مبوجبها هدايا ,ابة وثائقه وعقود اخلاصة ويشهد يف كت

عاش خالل القرن  هإال أنالنعرف تاريخ وفاته بالضبط ,وأحباس ألحفاد الفقيه مور حممد هوكار

 2.العاشر اهلجري

  :الفك عبد اهللا بن محمود يدبغ -4

توىل قضاء املدينة يف عهد ,ينة غاو وهو الفقيه حممود املكين يدبغ من علماء وفقهاء مد

ويعترب القاضي ) م15/ه903(األسكيا حممد الكبري وهو أحد املرافقني له أثناء رحلته احلجية سنة 

 3توىل يف غاو خالل القرن العاشر اهلجري ,حممود أحد املستشارين اخلاصني لألسكيا 

  : محمود كعت-5

عاصر يف بداية شبابه ,كورما غرب غاو   م يف منطقة1547ولد هذا املؤرخ السوداين عام 

إذ كان صديقا له  بعدها رحل إىل جاغو وتلقى العلم من علمائها ,األسكيا حممد احلاج حممد

إصطحبه األسكيا معه إىل احلج فزار كال من احلجاز ومصر وإلتقى ببعض علمائها وقد  ، 4وفقهائها 

  5.بعد األسكيا اجاءو كان مستشارا أمينا ملن 

من أهم شيوخه ,لمته مسموعة الزم العلماء والفقهاء إىل أن أصبح شيخا ومعلماوكانت ك

حممد بن التمبكيت يف نيل اإلبتهاج كان طويل النفس يف التعليم اليألف من مبتدئ وال من بليد 

                                                           
  .188ص:نفسه -1

  .188نفسه ،ص 2-

    188نفسه،ص 3-
  531،ص حكم المغربي في السودان الغربيبداية ال:حممد الغريب.د-4
  189املرجع نفسه،ص:د،موالي حممد.-5
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شغل كعت منصب القضاء بسبب شهرته بالفقه ، 1وساهم يف حل العديد من املشاكل اإلجتماعية ,

  أي إختصار لكلمة الفقيه )الفع(طلق عليه أهل متبكت وعلمه الواسع وأ

كان كعت من العلماء الدين سامهوا يف الثراء املعريف والثقايف باملنطقة ونشر اإلسالم وتصحيح 

كعت كتابه تاريخ الفتاش املصدر األول يف ألف، 2العقيدة وتنوير عقوهلم وإبعادهم عن عادا�م السيئة 

  3كعت قد عاصر تلك األحداث وعاشها تارخيها بإعتبار أن حممود  

حيث أنه شهد جمئ املغاربة للسودان وماسبق دلك من أزمات سياسية بني البلدين أضاف 

، 4لكتابه ميزة خاصة حيث صور األحداث اليت دارت بالبالد وروى مامسعه من األسكيا ورجال دولته

يف دولة صنغاي إهتم على وجه  إذ جاء يف كتابه دقيق للحياة اإلجتماعية والسياسية والثقافية

  .اخلصوص بذكر حالة القضاء يف الدولة والشخصيات القضائية ومراكز القضاء 

وهو مل يكمل تأليف كتابه لذا جاء أبناؤه من ) م1593/ه1002( توىف حممود كعت سنة

اثه بعده إمساعيل ويوسق ،وحممد األمني وكذا أحد أحفاده ،وأكملوا هذا التأليف الذي إمتدت أحد

  5.إىل مابعد وفاته

مسي الكتاب تاريخ الفتاش وقد قام بتحقيق الكتاب ونشره وترمجته إىل الفرنسية دبالفوس 

م،أي بعد 1913وصهره هودا ،مث العمل حتت إشراف معهد اللغات الشرقية احلية بباريس يف عام 

وقد ، تاريخ الفتاش  نشر تاريخ السودان خبمسة عشر عاما ،وسبب ذلك أن العثور على خمطوطات

  19646رمجته الفرنسية يف جملد واحد عامعادت منظمة اليونيسكو بنشر النص العريب مع ت

  التواصل العلمي بين حاضرة غاو:المبحث الثالث

لقد سامهت الرحالت العربية اإلسالمية بشكل كبرييف التطور احلضاري والفكري الذي وصلت 

ت القائمة بينهم اليت جاءت يف عدة أشكال وتعددت أسبا�ا العالقا إليه املنطقة وذلك يف إطار

                                                           
 .24ص) س.د(،  ) ب، ن ـ.د(،مؤسسة الرسالة ناشرون ،1ط ،تاريخ الفتاش:حممود كعت التمبكيت-1
 .189،املرجع السابق،صالقضاء والقضاة ببالد السودان :د،موالي حممد-2
 .547ص،املرجع السابق ، تاريخ اإلمبراطوريات الزنجية في غرب إفريقياالوثنية واإلسالم : مادهو باينكار.ك -3
  .189موالي حممد،املرجع نفسه ،ص.د-4
 .، 189،190ص-،ص املرجع السابق : موالي حممد. د-5

 .549رجع السابق،صمل،االوثنية واإلسالم تاريخ اإلمبراطوريات الزنجية في غرب إفريقيا:مادهو بانيكار.ك6-
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،أسباب إقتصادية وأخرى دينية واليت سامهت هذه األخرية وبشكل كبري يف نشر اإلسالم باملنطقة 

  .منها العالقات املغربية بالسودان الغريب 

لماء حيث شهدت مدينة غاو توافد كبري من قبل التجار املسلمني من املغرب،ومن بينهم ع

وفقهاء ودعاة يدعون الناس للدخول إلسالم والتوحيدوعبادة اهللا ،حيث سعوا جاهدين لتعليم أهل 

املنطقة خمتلف العلوم أوهلا الفقه وحفظ القرءان وصوال إىل التفرع يف العلوم أوهلا األخرى كما ساهم 

  1.هذا األخري يف بناء مساجد إلقامة حلقات الدروس باملساجد

أ�م قدسوا العلماء وقدروا   ذكبريين، إاء يف غاو على مكانة عالية واحرتام وتقدير  لقد نال العلم

 ذمغربية، إذلك يف مدارسهم اليت تكاد تكون  راملغاربة، ويظهنقلوا علوم  دواملعرفة، وقكذلك العلم 

  2.غلب الطابع املغريب على الثقافة اإلسالمية

بشكل كبري يف إنتشار اللغة العربية ،حيث إن هذا التوافد من طرف العرب املسلمني أسهم 

 لقرءانكذلك تقديسهم ،   في املكاييل واملوازين واملقاييسمتستخدأصبحت املفردات الفرنسية 

ومبا أ�ا لغة التعليم ، ،حيث أصبحت مقدسة عندهم  القرءان،وإهتمامهم به دفعهم إلهتمام بلغة 

بري إلتقا�ا ،إذ أ�ا أصبحت لغة رمسية تستخدم يف واللغة اليت تؤدي �ا الصالة فهذا يعترب دافع ك

  3املنطقة وأغلب مناطق السودان 

لقد كانت مدينة غاو من أحسن احلواضر واخصبها فهي تقع شرق مدينة تنبكت، مكنها 

موقعها اإلسرتاتيجي املتميز من اإلشراف على حركة املالحة والتجارة ،حيث إرتدت إليها القوافل 

  .الثقافة اإلسالمية كما ذكر انفا صوب ،إذ استوطنها املسلمون ونشروا �االتجارية من كل 

إذ أن أهل املدينة استجابوا بشكل سريع ألفكار والعقيدة اإلسالمية وإنتشرت �ا الثقافة 

  .م1009/ه400اإلسالمية مبكرا،إذ أسلم ملكها نراكسي على أيديهم حوايل سنة

                                                           

 .117،املرجع السابق،صالحياة العلمية في دولة سنغاي:وحممد الفاجل1-
مذكرة خترج م،14/16التعليم العربي اإلسالمي في غرب إفريقيا من القرن الثامن إلى القرن العاشر هجريين :باهة أمينة  -2

علوم اإلنسانية ،شعبة تاريخ نور الدين شعباين ،كلية العلوم اإلنسانية واإلجتماعية ،قسم ال.لنيل شهادة املاسرت يف التاريخ ،د

 .10،ص2015/2016،جامعة اجلياليل بونعامة مخيس مليانة ،سنة 
نورالدين شعباين ،قسم .،مذكرة لنيل شهادة ماسرت،ددورعلماء المغرب األوسط والثقافي في السودان الغربي :احلميس رانية -3

  .65،66م،ص ص2016/2017ياليل بونعامة مخيس مليانة ،واإلجتماعية ،جامعة اجل،كلية العلوم اإلنسانيةالعلوم اإلنسانية 
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سالم يف الشمال الشرقي من مايل،حيث كان أهلها و�ذا تكون أول مدينة هلا إتصال باإل

  1.مسلمون ومن حوهلا مشركون 

واجلدير بالذكر فضل رحالت احلج يف التطور احلضاري بغاو ،حبيث كان احلج أحد أهم 

إذ سعى حجاج السودان الغريب إلطالع من ،  بني خمتلف مناطق العامل اإلسالميوسائل اإلتصال 

للصحابة والتابعني والعلماء ،فكان احلجاج  آثارإحتوته املناطق من  خالل رحال�م للحج على ما

إجازات  يتخذيعود بعضهم بعد إ�اء مناسك احلج وحصوهلم على املعرفة الدينية الكافية ،والبعض 

  2.على ما مل يطلعوا عليه من قبل من مؤلفات علمية مبجاالت شىت احتصلو علمية بعد أن 

هر ملوك السودان من بينهم احلاج امللك األسكيا ومن ضمن احلجاج كان حيج أش

الذي زار مصر يف طريق عودته ،وقد كان من النتائج )م1527-1493/ه928-895(حممد

البارزة للحج توفريفرص للحجاج لتعليم دينهم والتعمق فيه ،كما ذكرنا سابقا،كذلك اإللتقاء 

ية منها والعلمية بشىت ا�االت ليعود بالزاد القدر الكايف من املعلومات الدين وأخذبالعلماء والفقهاء 

  .ماتعلموه لطال�م املعريف الكايف والكفاءة املطلوبة لتلقني

كما جتلت أمهية احلج يف اصطحاب امللوك للعلماء والفقهاء ،وكذلك مهندسيني ،كما فضل 

م والسلطان أسكيا حممد سلطان سنغاي سنة 1325/ه724امللك منسى موسى سنة 

م ،للعمل على نشر اإلسالم يف مايل ،كما كان بصحبته الشاعر األندلسي إبراهيم 1901/ه902

  3.الساحلي الذي اشتهر مبهارته يف فن العمارة إذ قام ببناء مساجد وقصور يف مدينة قاووتنبكت

إذ أشرف هذا األخري على بناء املسجد الكبريبغاو وذلك على النمط املغريب األندلسي كما 

إذ أعجب إبن بطوطة ،  بالعاصمة غاو MADOUGOUمادقو"لكي يدعى شيد القصر امل

  .بالقاعة الىت كانت جملس لسلطان بناها باحلجر واجلبس وزخرفها باخلشب املطعم بالذهب والفضة 

                                                           
 .42،املرجع السابق،ص: لعماري مرزقالل -1

تأثير اإلسالم وثقافته في السودان الغربي مند القرن الحادي عشر من نهاية القرن السادس :حسني علي إبراهيم الشيخي2 -

مي،قسم التاريخ واحلضارة اإلسالمية،كلية الدراسات العليا حبث مقدم لنيل درجة الدكتوراه يف التاريخ اإلسال عشر الميالدي

 .241م،ص2008/2009،دامعة أم درمان ،
رحالت الحجوأثارها على بالد السودان الغربي في عصر دولتي ماليوسنغاي أمل بنت صاحل بن صاحل بن غصاب الشهراين،-3

عبد العزيز بن راشد العبيدي،قسم التاريخ :شرسالة الدكتوراه يف التاريخ اإلسالمي ،إ)م1597-ه1230/ه633-999(

 م2012_م2011واحلضارة ،كلية العلوم اإلجتماعية ،جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ،
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لعب املعماريون  ذباملنطقة، إوبذلك ميكن القول أن الطابع املغريب أضفى مجاال على العمران 

متيزتا بشوارعهما الضيقة والبيوت ذات السطوح  ذوغاو، إطيط مدينيت جين املغاربة دورا كبريا يف خت

  1.ما ميز ختطيط املنازل التقليدية االضيقة، وهذالعالية واألبواب 

وقد أبدى األسكيا حممد الكبري وإشتهر بإهتمامه الكبري بالعلماء وتقديره هلم والتقرب منهم 

يستشريهم يف القضايا اخلاصة جبميع ا�االت مثل  ،إذ عينهم قضاة ومستشارين وكان يعود إليهم

الشيخ عبد الكرمي املغيلي الذي دعاه األسكيا حممد الكبري وعينه مستشارا ،وقد كان يستشريه يف كل 

شئ وقاضيا ،وقد أجابه على أسئلته يف كتاب مساه أسئلة األسقيا وأجوبة املغيلي ،وقد مكث مدة 

  2.اإلسالمي ،ونزع األفكار الفاسدة والوثنية هناك سعى جاهدا فيها لنشر الدين

وقد وضع املغيلي ألسكيا أهم قاعدتني لبناء الدولة ،القسم األول خيص قواعد اليت تساعد 

والسحرة ،أما القسم  كاملشعوذينعلى متكني الدين وحفظه وذلك حملاربة الكفر والوثنية وأهل البدع  

 لرتتيب مملكته والقضاء على مصاحل الرعية ،وعدم الثاين فيخص الركائز اليت يقوم �ا أي أمري

السكوت عن الظلم واملنكرات اليت تكون أحكام الشرع مطاعة وقواعد وإصالحات بناءا على 

توجيهات املغيلي بعد ذلك إنضم العديد من العلماء بغية تعليم ونشر اإلصالحات الدينية والفكرية 

  3.اإلسالمية وحماربة الوثنية

اهل العالقة القائمة بني مصر وعلماء املدينة إذ كانوا يرحتلون إليها متوجهني إىل وال ميكن جت

األزهر ،إذ كان جامع األزهر مركز علمي يف العامل اإلسالمي،فقد كان يقدم �م علوم ومعارف 

جيهلو�ا ،فإستمر هذا التواصل العلمي بينهما حيث كان هناك إتصال مباشر بينهما خالل رحالت 

  .احلج 

هذه الرحالت على العلماء فقط بل مشلت طلبة العلم الذين توافدوا للقاهرة بغية  ومل تقتصر

ساعد جامع األزهر بتقاليده العامل كثريا على تطوير علوم اللغة  االعلمية، و�ذالتزود من مراكزها 

                                                           
  .190لعماري مرزقالل،املرجع السابق،ص-1

 .190صاملرجع السابق ، ،إنتشار اإلسالم في إفريقيا جنوب الصحراء:عبد اهللا بازينة2-
 .16،املرجع السابق،صر علماء المغرب األوسط في السودان الغربيدو :احلميس رانية3
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يف لتقوية أواصر ومن هنا يظهر لنا الدور الثقايف اهلام الذي أدته مصر من خالل أزهرها الشر العربية، 

  1.الثقافية مع بالد السودان الغريب وتثبيت اللغة العربية باملنطقة وترسيخ املؤثرات العربية اإلسالمية

كما سامهت اجلاليات القادمة من طربلس يف نشر العلم باملدينة ،حبيث عملت على الدعوة 

طربلس لكسب املزيد من  لإلسالم وبطرق مباشرة وغري مباشرة ،كما كان هناك رحالت منظمة إىل

املعرفة والعلوم اإلسالمية ،إذ عرف على األسكيا حممد الكبري سعيه الكبري للقضاء على اجلهل 

والتخلص من كل األفكار الوثنية الفاسدة والتعمق يف الثقافة العربية اإلسالمية وهكذا أسهمت 

  2.طربلس بشكل كبري

دور مهم يف اجلانب اإلقتصادي إلن تواجدهم كما كان لغاو عالقة مع الرببر اليت كان هلا 

القوي �ذه املنطقة مكنهم من احلصول على مناصب عليا،وكثري من اإلمتيازات باملنطقة وظل هؤالء 

قة من السقوط بيد الدول التجار وسطاء بني املدينة والدول األروبية من جهة أخرى حلماية املنط

السود حاملني معهم الذهب بكميات كبرية قصد شراء كما كان يأتيها عدد الحيصى من ،  األروبية

  3.أشياء مستوردة من بالد الرببر وأروبا

 

 

                                                           
  .420،422،املرجع السابق،ص صتأثير اإلسالم وثقافته في السودان الغربي:حسني علي إبراهيم الشيخي -1
  .424نفسه، -2

3 .169وصف إفريقيا،املصدر السابق،ص:حلسن الوزان-ا  
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تعرضنا يف حبثنا إىل منطقة السودان الغريب وما �ا من احلواضر علمية وثقافية و قد خصصنا 

  :الذكر حباضرة غاو و من خالل دراستنا توصلنا للنتائج التالية 

للحاضرة موقع اسرتاتيجي مسح هلا بالتحكم يف النشاط االقتصادي وذلك توصلت دراستنا أن 

 . لتموقعها وسط القوافل التجارية ما ساهم يف توافد البضائع إليها بأصناف خمتلفة

إن التطور االقتصادي الذي آلت إليه احلاضرة زاد من ازدهارها و قو�ا وسط احلواضر األخرى ما 

 .اجلناس و هدا ما ساهم بدوره يف تنوع الثقافات �ا جعلها موطن نوافذ العديد من 

إن حاضرة غاو أثبتت نفسها يف عهد األساكي حبيث أ�ا حتولت من املدينة سكا�ا يعيشون جبهالة 

 .و غارقني يف وثنيتهم و أخالقهم الفاسدة إىل حاضرة ثقافية و إسالمية 

ة مما أثر على املوروث الثقايف واحلضاري أعطى اإلسالم دافعا جديدا ملنطقة الساحل و نفس إسالمي

 .لغاو باإلضافة جلعلها هلا منطقة جدب العلماء و الفقهاء من كل صوب

إن انبهار األفارقة باحلضارة اإلسالمية أثر باإلجياب على الفكر و العمران و اإلقتصاد فاحتًا  أفق 

 .التعامل مع بلدان أخرى

ة و الرحالت التجارية يف دخول ثقافة جديدة  وباألخص لقد سامهت رحالت احلج والرحالت العلمي

الثقافة العربية اإلسالمية اليت حرص حينها ملوك املنطقة باألخص األسكيا احلاج حممد على االهتمام 

 .بالعلماء و الفقهاء وإ قامة مدينة أساسها القواعد اإلسالمية و املبادئ الدنية السامية

ل الباحثني العرب حنو منطقة السودان الغريب و دراستها دراسة جب االهتمام و اإللتفات من قبو 

  .جدية، ألنه من احملتمل أن جند يف طيات ماضيها تاريخ عريق و مهم حنن جنهله

إن قلة مصادر املعلومات عن حاضرة غاو يشكل لنا عائق للمعرفة أكثر عن تاريخ املدينة فلذا 

وكذلك  عنها لعل ما خفي من آثارها أعظم عرفة الكثريجيب األخذ باالعتبار تارخيها لعظيم للسعي مل
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اجلزء  البد من االهتمام بالدراسات األفريقية احلضارية ألننا منثل اجلزء الشمايل منها والسودان الغريب

  .اجلنويب وبذلك نكمل بعضنا

, مةويف األخري نتمىن أن تزداد البحوث حول مدينة غاو ملعرفة تارخيها كامال فهي مدينة عظي 

نتمىن أن تفتح معاهد إفريقية يف , ومن املؤسف أن يدفن تارخيها هكذا دون اهتمام جاد من الباحثني

ونأمل أن يكون حبثنا , اجلزائر حىت تأخذ الدراسات اإلفريقية النصيب الذي تستحقه من الدراسات

 يشو�ا خلل أي عن ونعتذر يف املستوى املطلوب ليصبح مرجع يستفيد منه الطلبة والباحثني القادمني

 تقصري أو
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  1.خريطة أهم املراكز احلضارية يف بالد السودان الغريب: 01الملحق رقم 

 

2أهم املراكز احلضارية يف بالد السودان الغريب خريطة: :04الملحق رقم   

                                                           
  99املرجع السابق ، ص: مزري بسمة -1
  .362ص,املرجع السابق:مربوك الدايلاهلادي  -2
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  1بالد السودان الغريب : 4رقم  الملحق

                                                           

  .201ص,املرجع السابق: مقادمي عبد احلميد -1
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  1مسجد مدينة غاو: 5رقم الملحق

                                                           
1

مذكرة ،  م20م و16مابين القرنين ( التواصل الحضاري بين الحواضر الجزائرية وإفريقيا جنوب الصحراء:ليلى بن عمر-

، كلية العلوم االجتماعية واإلنسانية, ل عطيةد عبد الكام.أ:إش,مكملة لنيل شهادة املاسرت يف التاريخ املغرب احلديث واملعاصر

  130ص,2016جامعة محه خلضر ,قسم العلوم اإلنسانية
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  .خمطط لطرق القوافل التجارية بني اململكة واملغرب اإلسالمي ومصر :06الملحق رقم 
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خمطط لطرق القوافل التجارية بني مملكيت سنغاي وبلدان املغرب االسالمي ومصر :07الملحق رقم 
1 

 

 

  2الورقة األوىل من أجوبة املغيلي على أسئلة األسكيا:8الملحقرقم

  

  

  

  

  

                                                           

.25، ص ملرجع السابقا:فايزة شرايطة  1 

فايزة شرايطة : الحياة العلمية في مملكة سنغاي اإلسالمية خالل القرنين 9و10هـ 15و16م ، مدكرة مكملة لنيل شهادة 

.78ص .2011,جامعة الوادي, قسم التاريخ, هد العلوم االجتماعية واالنسانيةمع,فري مباركجع:إش,ليسانس يف التاريخ  2 
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  1م16التعليم مبملكة سنغاي خالل القرن صورتني لطريقة : 9الملحق رقم 

  

 

                                                           
  بق.املرجع السا:فايزة شرايطة -1
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 :المصادر  - أ

 .، مكتبة الثقافة الدينية، بورسعيد القاهر1نزهة املشتاق يف اخرتاق اآلفاق، جملد: اإلدريسي )1

ب يف املغر ): م1094_ه487(البكري عبد هللا أبو عبيد اهللا بن عبد العزيز بن حممد أيب عبيد )2

 .ذكر افريقية و املغرب، وهو جزء من املسالك واملمالك، دار املكاتب اإلسالمي، القاهرة

حتفة األنظار يف غرائب األمطار وعجائب األسفار، حتقي على : ابن بطوطة حممد بن عبد اهللا )3

 .1985، مؤسسة الرسالة، 4املنتصر الكتاين، ط

 1981يس،تاريخ السودان، هوداس، بار : السعدي عبد الرمحن )4

، دار الغرب 2، ج2حممد حجي وحممد األخضر، ط: وصف إفريقيا، تر: الوزان حسن بن حممد )5

 .1983اإلسالمي، لبنان، بريوت،

، مكتبة املعارف، الرباط، 3عن الفرنسية حممد حجي وآخرون، ج: إفريقيا، تر: كرخبال مارمول )6

 .1983املغرب،

ادم مببا، .يوش وأكابر الناس، دراسة وتعليق دتاريخ الفتاش يف أخبار امللوك واجل: كعت حممود )7

 .، بريوت، لبنان1ط

 :المراجع   - ب

 .، آسيا، ألبانيا2املوسوعة التارخيية اجلزائرية اجلغرافية، ج: اخلوند مسعود  .1

مرحلة انتشار (دراسات يف تاريخ شرق إفريقيا جنوب الصحراء : الفيتوري عطية حمزوم  .2

 .نس، منشورات جامعة قاز بو 1، ط)اإلسالم

، الكويت، مؤسسة اخلليج لطباعة 1بداية احلكم املغريب يف السودان الغريب، ج: الغريب حممد  .3

 .والنشر

، أكادميية )18من بداية ق(التاريخ احلضاري إلفريقيا فيما وراء الصحراء : الدايل اهلادي مربوك  .4

 .الفكر اجلماهريي
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، الدار 1ريقيا فيما وراء الصحراء، طالتاريخ السياسي واالقتصادي إلف: الدايل اهلادي مربوك  .5

 .1999املصرية، القاهرة، 

، دار األمني، القاهرة 1جذور احلضارة اإلسالمية يف الغرب اإلفريقي، ط: باري بارميا عثمان  .6

 .م2000،

 .، مصر، مطبعة عطايا بباب احللق2إفريقيا وأحواض النيل، ط: بنق حممد حمي الدين  .7

، دار البصائر، ال 20اىل القرن 16الغربية اإلسالمية من القرن تاريخ إفريقيا : بوعزيز حيىي .8

 .2009جزائر

 1974علي شاهني، دار مكتبة احلياة، بريوت، لبنان: احلضارات اإلفريقية، تر: بومل دنيس .9

خمتار السويفي، دار : اإلسالم يف ممالك وإمرباطوريات إفريقيا السوداء، تر: جوان جوزيف .10

 .، القاهرةالكتب اإلسالمية املصرية

 .2010، دار الكتب العلمية،بريوت، لبنان،1تاريخ بالد شنقيط، ط: محاه اهللا ولدسامل .11

دور املرابطني يف نشر اإلسالم يف غرب إفريقيا، : دندش عصمت عبد الطيف .12

 .1988، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، لبنان،1، ط)م1515/ه430(

ريقيا تاريخ وحضارة، دار الكتب العلمية، املسلمون يف غرب إف: فاضل حممد كريرية إبراهيم .13

 .1971بريوت،

 .إفريقيا دراسة عامة وإقليمية، مؤسسة شباب، اإلسكندرية: فليجة امحد جنم الدين .14

 .1982، دار املعارف، القاهرة1يوسف نصر، ط: تاريخ غرب إفريقيا، تر: فيجي دي .15

د االستعمار الفرنسي جهاد املالك اإلسالمية يف غرب إفريقيا ض: حممد علىدهين اهلام .16

 م1988، دار املريخ للنشر،الرياض، اململكة العربية السعودية، )م1914/ه1850(

 : الرسائل الجامعية  - ت

 8/ه13إىل (2دور علماء املغرب األوسط والثقايف يف السودان الغريب فيمن ق: احلميس رانية .1

ريخ ختصص دراسات ،مذكرة خترج تندرج ضمن متطلبات نيل شهادة املاسرت يف التا)م19اىل
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نورا لدين شعباين قسم العلوم اإلنسانية، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، جامعة .د.افريقية، إش

 .م 2016اجلياليل بونعامة، مخيس ملياين، 

م حىت �اية 11الشيخي حسني علي إبراهيم، تأثري اإلسالم وثقافته يف السودان الغريب مند القرن  .2

حممد علي الطيب، قسم التاريخ واحلضارة .د.لنيل درجة الدكتوراه، إش، حبث مقدم 16القرن

 .م2008اإلسالمية، كلية الدراسات العليا، جامعة أم درمان اإلسالمي،

الفا جالو حممد، احلياة العلمية يف دولة سنغاي، رسالة مقدمة لنيل شهادة املاجستري احلضارة  .3

كلية العلوم الشرعية والدراسات   إبراهيم جنيب عوض،.د.أ.والنظم اإلسالمية، إش

 .1993,اإلسالمية

مذكرة خترج )م16_14/ه10_8التعليم العريب اإلسالمي يف غرب إفريقيا من ق: باهة أمينة .4

نور الدين شعباين، كلية العلو اإلنسانية واالجتماعية، قسم .د:لنيل شهادة املاسرت يف التاريخ، إش
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العالقات الثقافية والتجارية بني املغرب األوسط والسودان الغريب يف عهد دولة : بودواية مبخوت .5

عبد احلميد حاجيات، قسم . د.بين زيان، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه الدولة يف التاريخ، اش

 .التاريخ، جامعة أيب بكر بلقايد، تلمسان

رحالت احلج وأثرها على بالد السودان الغريب يف عهد دوليت مايل، : الشهراين أملبن غصاب  .6

عبد :، رسالة الدكتوراه يف تاريخ اإلسالمي، إش)م1997_1230/ه999_633(سنغاي

العزيز بن راشد العبيدي، قسم التاريخ واحلضارة، كلية العلوم االجتماعية، جامعة اإلمام حممد بن 

 .م2011سعود اإلسالمية ،

بني القرنني )والتة منوذجا(احلواضر العلمية يف السودان الغريب : بن منويف أمساء .7

م مذكرة لنيل شهادة املاسرت تاريخ إفريقيا جنوب الصحراء، إش برمكي 19_13/ه13_7

 .2018،2019كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية واإلسالمية، قسم العلوم اإلنسانية،,حممد
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م، 19/ه13االجتماعية واالقتصادية يف منطقة األزواد خالل القرن  احلياة: جعفري مبارك .8

حوتيه حممد، علوم يف التاريخ احلديث واملعاصر، كلية العلوم :أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه، إش

 .2،2013اإلنسانية واالجتماعية، قسم التاريخ، جامعة اجلزائر 
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مذكرة  ،)م15_11/ه9_و5(اجلالية املغاربية يف السودان الغريب بني القرنيني :عبيدي سعد .10

اسرت يف تاريخ الغرب اإلسالمي يف العصر مكملة تدخل ضمن متطلبات نيل شهادة امل

امحد بن خرية، كلية العلوم االجتماعية واإلنسانية، قسم العلوم اإلنسانية، جامعة .د: الوسيط،إش

 م2018الشهيد محى خلضر، الوادي،

الوجود املغريب مبنطقة السودان الغريب : قدوري عبد الرمحن .11

تائج، مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف تاريخ دراسة يف الدوافع والن،)م16_15/ه10_9القرنيني

بودواية مبخوت، قسم التاريخ وعلم اآلثار، كلية .د: املغرب اإلسالمي يف العصر الوسيط، إش
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م، 1591/ه1493احلياة الثقافية يف مملكة سنغاي يف عهد األسقيني ،: مرزقالل لعماري .12
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 .م2018،
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ه 12اىل 9القضاة والقضاء ببالد السودان الغريب مند أواخر القرن : موالي حممد .14

كلية ,أمحد احلمدي :رافم، أطروحة الدكتوراه يف التاريخ واحلضارة اإلسالمية، إش15/18و

 .2018,جامعة وهران , العلوم اإلنسانية واإلسالمية 

 : المقاالت  - ث
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احلياة االجتماعية والثقافية يف مدينة غاو، جملة جامعة كربالء العلمية، ا�لد : زمان عبيد وناس .3

 2006، متوز 3، العدد 4

م، جملة احلكمة للدراسات 16_11/ه10_5التأثر والتأثري ما بني القرنني : رضوان هواري .4

 .2018، ديسمرب 16ايد،تلمسان، العدد، جامعة أيب بكر بالق6التارخيية، ا�لد

أمهية احلركة الثقافية يف توطيد العالقات بني املغرب اإلسالمي والسودان : صالح الدين هدوش .5

 .م16و15القرنني ) مملكة سنغاي منوذجا(الغريب 

الصالت التجارية بني املغرب والسودان الغريب، جملة كلية الرتبية األساسية، : عباس عبد الكرمي .6

 .2010التاريخ، جامعة بابل، أيلول  قسم

العالقة الثقافية وأبعادها احلضارية (عالقات إقليم توات حبواضر السودان الغريب : مقاليت عبد اهللا .7

 .منوذجا، قسم التاريخ، جامعة اإلفريقية أدرار

اء مظاهر الثقافية اإلسالمية العربية يف متبكتو وغاو وجين، جهود العلم: ميغا حممد محد كينان .8

جملة ثقافية فصلية ) قراءات إفريقيا(األفارقة يف نشر الثقافة اإلسالمية غرب إفريقيا منوذجا، 
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  فهرس األعالم

  حرف األلف ــ أ ــ

   38ـــ 40: أمحد الشيخ البكاي الكنيت . 

   41) :أمحدو(أمحد الشيخ. 

    46: إدريس املعلم املغريب . 

      39: العاقب الشيخ األنصمي. 

  39: إيدير النادلسي. 

     44: احملاسن حممود بن عمر. 

  حرف الباء ــ ب ــ

  40 -36: أبا إسحاق الساحلي . 

  حرف الدال ــ د ــ

  37ـــ 36: داوود األسكيا . 

  حرف الصاد ــ ص ــ

      36:صاحل جور الفقيه . 

  حرف العين ــ ع ــ

  39: عبد الرمحان الثعاليب . 
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   48: عبد الرمحن السيوطي. 

   41:عبد اهللا الفك بن حممد األغايل. 

   42: عبد اهللا الفك بن حممود يدبغ. 

  41- 39: ملغيليعبد الكرمي الشيخ ا. 

   40:عبد اهللا بن أيب بكر الصعنوين . 

  41:عبد اهللا فودي . 

   41:عثمان دان فودي. 

  حرف الميم ــ م ــ

  42ــــ  36ــــ 38:حممد الكبري األسكيا. 

  36:موسىمنسا . 

  42:كعت  حممود. 

  36ــــ41:جغيت  حممود. 

  36:حممد الفقيه هوكار. 

  37:حممد الفقيه الفاليل . 
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  فهرس القبائل واألمم والشعوب

  12:املاندينغو قبائل. 

  12:الفالن قبائل. 

  13: البمبارة قبائل. 

  13:التكرور قبائل. 

  13:الطوارق قبائل. 

  13:سو�اري قبائل. 

  13:اهلوسا قبائل. 

  14:العرب. 

  18:الصوصو قبائل. 

 17:قبائل شىت.

  16:قبائل جدالة .
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  فهرس األماكن                                     

  حرف األلف ــ أ ــ

  9:أودغست .

  33ـــــ30ــــ19ـــ11:أوروبا. 

  15ــــ14:أروان. 

  25ـــــ19:األندلس. 

  40:أقدز. 

  50ــــ46ـــــ14:إفريقيا .

  13:اليمن .

  حرف الباء ـ ب ـ

  8:برقة. 

  10:بوماو تادي. 

  30ـــــــ22ــــ17ـــــ12:بربر. 

  15:بيط. 

  32:بورنو. 

  10:بزرافيل .

  18:بريو .
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  22:باماكو.

  حرف التاء ــ ت ــ

  49ــــ44ـــــ32ــــ19ــــ17ــــ 15ــــ13ـــــ10:متبكتو. 

  48ـــــ4ــــ39:توات. 

  30: تغازى. 

  13ــــ9: تشاد .

  15: تفاللة .

  41ـــــ40ــــــ30:تكدا .

  31: تكرت .

  40ـــــ39ــــ32: تونس.

  48ـــــ38:تلمسان .

  يم ــ ج ــحرف الج

  47ـــــ30ـــــــ 29ــــ 17ـــــ15:جين. 

  حرف الحاء ــ ح ــ

  12:حبشة. 

  حرف الدال ــ د ــ

  15:درعة. 
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  حرف السين ــ س ــ

  14ـــــ13ــــ12ــــ8ص : سنغال. 

  49ــــ46ـــــ48ـــــ40ــــ19ــــ44ــــــ32ـــــ22ــــ 18ـــــ17ــــ15ـــــ13ـــــ 12ــــ10ــــ 9ـــــ8:سودان الغريب .

  31ــــ8:سجلماسة. 

  32:سيوه. 

  49ـــ42ــــ32ــــ30ـــــ 23ـــــ19: سنغاي .

  حرف الشين ــ ش ــ

  17:شىت. 

  حرف الغين ــ غ ــ

  18ـــ14ــــ12ـــ9:غانا.

  18ـــ12ــــ10ـــــ9ـــ8:غينيا. 

  12:غامبيا. 

  50ـــ47ـــ49ـــ45ـــ44ـــــ42ـــ41ــــ40ـــــ38ـــ37ــــ3ـــــ34ــــ31ــــ30ـــ28ــــ27ــــــ26ـ ـ25ـــــ22:غاو

  32ــــ15: غدامس .

  حرف الكاف ـ ك ـ

  10:كيسنغاين.

  10: كينساشا . 

  14:كامريون.
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  10:كونغو. 

  23: كوكيا. 

  41:كانو. 

  42:كورما. 

  12: كميب .

  22ـــ17:كوكو.

  17:كابري .

  حرف الميم ـ م ـ

  22ــــ18ـــ14ـــ12ـــــ10ــــ8:مايل.

  48ــــ4ــــ33ــــ34ـــــ34ـــــ29ـــــ 15ـــــ12ـــــ8:مصر. 

  14ـــــ13ـــــ8:موريتانيا.

  29ـــــ10:مينداكا. 

  46ـــ45ـــ39ــــ33ــــ32ــــ  30ــــ 29ــــ 26ــــ 25ــــ17ـــــ13ــــــ8:مغرب.

  حرف النون ـ ن ـ  

  14ــــ13ـــــ10ــــ8:نيجرييا.

  ـ31ـ ــ23ــــ22ـــ18ـــ17ـــ14ـــ15ــــ13ـــــ12ـــ10ـــــ9:نيجر.

  10:نيل .

  18:نوميديا .
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  حرف الواو ـ وـ

  .15:وجل .3ـــ19ــ18:والتة.
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  :الملخص

نال السودان الغريب النصيب الوافر من التحضري العلمي و الفكري و يرجع دلك ملوقعها اجلغرايف 

بح مركزا جتاريا مهم و حمطة القوافل التجارية التوافد عليها من خمتلف املناطق خاصة االسرتاتيجي الذي أهلها لتص

البلدان العربية و قد جنم عن تلك االتصاالت يف جمملها قدوم العديد من الفقهاء و العلماء من الشمال اإلفريقي 

أصبحت منارة للعلم بفضل  إذ سامهت و بشكل كبري يف تنشيط احلركة العلمية  حبواضر السودان الغريب اليت

  .جهود علمائها

و مل تكتفي دول الشمال بإدخال اإلسالم فقط بل توسعت يف كثري من ختصصات من بينها اهلندسية  

املعمارية من األندلس و من مشال إفريقي و مصر و احلجاز ، و قد كانت قاو من بني ابرز احلواضر اليت أثبتت 

خالل تأثرها البارز بالعقيدة اإلسالمية و الثوابت الدينية حبيث أحرزت تقدم وجودها يف السودان الغريب و دلك 

واضح يف الثقافة السودانية كما ال ميكننا إنكار الدور التجاري اهلام اليت تصدرت احلاضرة فأصبحت مقصد 

  .للتجار من بلدان املغرب اإلسالمي

، القدماء، القوافل التجارية، احلواضر، السودان الغريب، دول الشمال، العلماء: الكلمات المفتاحية

 . حاضرة، قاو، التجار

The Western Sudan received a large share of scientific and intel-
lectual preparation because of its strategic geographic 

location, which made it a major commercial centre and commercial 
convoys station, which came from various regions, especially the 
Arab countries. This resulted in the overall connections to the arrival 
of many scholars and scientists from the North of Africa, which con-
tributed greatly to the revitalisation of the scientific movement in the 
Western Sudan dialogue The countries of the North not only intro-
duced Islam, but also expanded in many specialisations, including 
architectural engineering from Andalus, North Africa, Egypt, and Al-
Hajjar. It was one of the most prominent urban areas that proved its 
existence in the Western Sudan. This was when it was impressed by 
the Islamic faith and religious subordination, so that it made clear 
progress in the Sudanese culture. We cannot deny the important com-
mercial role that the present came to the destination of traders from 
the countries of the Islamic Maghreb.  

Keywords: Western Sudan, Nordic countries, scientists, veterans, 
commercial convoys, urbanised, present, Kaw, traders 

  


