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احملور األول
احلواضر الكربى يف غرب إفريقيا
متهيد:
إن االطار اجلغرايف املعين هنا بالدراسة هو املنطقة املمتدة من احلواف اجلنوبية للصحراء اىل غاية
منطقة السفانا جنوبا ،و من احمليط االطلسي اىل غاية حبرية تشاد شرقا ،اما زمنيا فنخص بالدراسة
الفرتة املمتدة من القرن  11اىل غاية القرن  16م ،فلقد عرفت هذه املنطقة بعض املراكز التارخيية و
احلضارية اليت كان هلا تاثري كبري يف تاريخ املنطقة ،وذلك بسبب احتضاهنا ملراكز سياسية و عواصم
ممالك عريقة و امرباطوريات قوية ،باال ضافة اىل حتوهلا اىل مراكز اشعاع فكري و ثقايف.
عرفت هذه املنطقة اإلسالم منذ القرن احلادي عشر للميالد5/هجري ،عن طريق التجار
االباضيون أوال ،حيث استقر التجار االباضيون و حىت صفريو سجلماسة يف أهم املراكز التجارية يف
بالد السودان من اجل جلب ذهب السودان ا جمللوب من األدغال اإلفريقية ،فاحتكوا بكبار جتار
إفريقيا الغربية و ملوكها ،و متكنوا من فرض انفسهم يف تلك اجملتمعات بفضل حسن سريهتم و
صدقهم و أمانتهم و حسن تدبريهم حىت ان البكري خالل القرن العاشر يذكر ان ملك مايل الوثين
كان يستعني هبم يف تدبري شؤون دولته ،فع ني منهم الكتاب و األمناء و الوزراء ،كما خصص هلم
مدينة بأكملها للجالية اإلسالمية بعاصمته تضم اثنيت عشر مسجدا فيه الراتبون و القراء و األئمة و
املؤذنون و محلة العلم).(1
و متكن هؤالء التجار إذا من إقامة جاليات إسالمية عملت على نشر اإلسالم يف تلك األراضي
ا إلفريقية ،فتحولت تلك املراكز التجارية مع مرور الوقت إىل حواضر علمية بسبب جتمع العلماء و

( )1البكري (ابو عبيد )  ،املغرب يف ذكر بالد افريقية و املغرب ،و هو جزء من كتاب املسالك و املمالك ،دار الكتاب
االسالمي ،القاهرة ،مصر ،د ت ،ص .175
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الفقهاء ،مث بناء املساجد اليت حتولت إىل مراكز تعليمية و جامعات إسالمية و مراكز إشعاع للعلم و

الثقافة (.)1

أوال :أهم احلواضر التارخيية و العلمية يف غرب إفريقيا:
أ .احلواضر لغة:
البدوي:
ضر
ُّ
ان كلمة حواضر لغة هو اسم مجع مفرده حاضرة ،و تعين القوم احلضور ،فنقول ح َ
يرتحل .و هبذا فهي تعين مكان جتمع السكان احلضر أي عكس البادية ،و هي
استقر فلم يعد ّ
أقام و ّ
باملعىن احلديث تعين املدينة.
فاحلواضeverywhereر التارخيية االفريقية هي تلك املدن الو التجمعات السكانية اليت
احتضنت يف تارخيها مراكز سياسية و جتارية و ثقافية ،مما جعلها مراكز اشعاع للعلم و الثقافة يف
غرب افريقيا.
ب .اهم احلواضر:
 .1تنبكتو:
تعد مدينة تنبكتو حديثة النشأة مقارنة بغريها من املراكز األخرى ،إذ يعود بناؤها إىل أواخر
القرن اخلامس للهجرة 11 /م ،على يد قبائل التوارق املعروفني باسم (مقشرن) ، 2الذين بنوها يف مكان
يبعد بتسعة أميال عن هنر النيجر . 3،ولقد اصبحت املدينة بفضل موقعها املميز تستقطب التجار
والعلماء وأصحاب األموال من مصر ،و فزان ،وغدامس ،وتوات ،ودرعة ،وفاس ،وغريها .4فبعد أن
كانت يف البداية جمرد خميم للشتاء قرب النيجر ،تطورت بعد ذلك كمركز جتاري ،وعوضت والتة اليت
كانت تلعب هذا الدور قبلها ،حيث كان الفضل للملك منسا موسى يف حتويلها من جمرد خميم
( )1قداح نعيم  ،افريقيا الغربية يف ظل اإلسالم ،مديرية التاليف و الرتمجة لوزارة الثقافة و االرشاد القومي،مصر  ،د ت،
ص.135
( ) 2السعدي (عبد الرمحان) ،تاريخ السودان .طبعة هوداس ،باريس 1964م ،ص .20
) (3البستاين (بطرس) ،دائرة املعارف البستاين .بريوت 1886، ،مج  ، 6مادة تنبكتو.
( )4السعدي ،نفس املصدر ،ص .21
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بسيط للبدو من الطوارق خالل القرن اخلامس للهجرة  / 11م ،وبقيت جمرد نقطة تتزود فيها قوافل
امللح باملاء ،وذلك رغم موقعها اإلسرتاتيجي يف أعلى منعطف النيجر ،وبقيت جمهولة ،ومل تثبت
بناياهتا إىل غاية القرن التاسع للهجرة  14/م ( )1عندما قرر منسا موسى اىل اعادة هتيئتها فأصبحت
بفضله أشهر مدينة يف السودان الغريب ،فبدأ بإعادة بناء املسجد القدمي لتنبكتو ليكون أكثر مالءمة
إلمرباطورية كبرية كمايل ،فبنا يف موضعه املسجد الكبري باآلجر وهو أمر مل يكن معروفا لدى

السودانيني قبل ذلك )2(،كما عرفت توافد السودانيني من كل جنس ،فتكونت جالية من التجار
الذين طلبوا احلماية من زعماء مايل( ، )3فأصبحت على يد منسا موسى مدينة متطورة ،و عني عليها
دار اإلمارة ،بعد أن عمرها وجعل فيها الدكاكني والصناعات ،وجلب إليها البنائني ،حيث يعد

املؤسس احلقيقي للمدينة و ذلك عام 610هـ1213 /م (.)4
و ملا ضمها اإلسقيون اىل مملكة سنغاي ،اكتسبت مكانة جتارية اكرب و ذلك بفضل موقعها
املمتاز يف منحىن هنر النيجر ،فأصبحت أقرب حمطة سودانية للقوافل القادمة من املغرب ،كما أن
موقعها على النيجر جعلها حلقة اتصال بني جتارة املغرب وجتارة السودان ،وخاصة جتارة الذهب
وامللح (.)5
كما احتضنت مكانة علمية و ثقافية بفضل السمعة اليت نالتها جامعاهتا مثل جامع جنجربري و
جامع سيدي حيي التادلسي ،و اليت كانت تستقطب طلبة العلم و العلماء من كل حدب و صوب،
و عرفت هنضة علمية قادهتا بعض البيوتات العلمية مثل عائلة اقيت وعائلة بغيغ و عائلة
اندغمح مد ،فأجنبت لنا عدة مؤلفات و مؤلفني أشهرهم امحد بابا التنبكيت و عبد الرمحان السعدي،
()1السعدي ،نفس املصدر  ،ص ـ .22
(2) Cornevin(Robert et Mariane), Histoire de l’Afrique, des origines à la
deuxième guerre mondiale, 4éme éditions. Petite bibliothèque Payot, Paris,
1964. p164
(3) Canal (jeans suret) , Afrique Noire. 3ème édition, éditions sociales,
Paris, 1968, P181.
( ) 4حسن الوزان  ،وصف افريقيا ،ترمجة حممد حجي و حممد األخضر ،طبعة ثانية ،دار الغرب اإلسالمي ،بريوت،
لبنان 1983 ،م .ص .165
( )5الشيخ (أمني عوض هللا) ،جتارة القوافل بني املغرب والسودان الغريب وآثارها احلضارية حيت هناية ق16م،ص .82
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و حممود كعيت .حىت اصبحت اكثر شهرة من العاصمة جاو ،و هو ما جعل املسكتشفون االوربيون
يتنافسون حول اكتشاف هذه املدينة اىل ان اكتشفها روين كايي الفرنسي سنة 1828م و اطلق
عليها اسم تنبكتو العجيبة.
 .2جين:
يطلق عليها التجار األفارقة اسم كناوة ،بينما يسميها أهلها جبين ،وهي أسم مدينة ومملكة يف
نفس الوقت ،تبعد عن والته خبمسمائة ميل يف الصحراء ،ومتتد على طول هنر النيجر على مسافة
مائتني ومخسني ميال ،وهلا جزء على احمليط حيث يصب هنر النيجر( . )1لقد كانت مدينة جين يف
البداية تابعة ململكة مايل مث ضمتها مملكة سنغاي اىل حاضرهتا يف عهد امللك سين علي ،بعد حرب
مع جيش مايل (.)2
ودخل أهل جين اإلسالم خالل هناية القرن السادس للهجرة12 /م ،وكان اسم السلطان الذي
أسلم وأسلم أهل جين بإسالمه ،هو (كنرب) الذي حيكي بأنه عندما عزم على دخول اإلسالم أمر
جبمع أربعة آالف ومائيت عامل ،وأسلم على أيديهم ،وأمرهم أن يدعو هللا تعايل بثالث دعوات لتلك
املدينة وهي:
 « .1كل من هرب إليها و وجد يف وطنه ضيقا وعسرا أن يبدهلا هللا له سعة ويسرا.
 . 2أن يعمرها بغري أهلها أكثر من أهلها.
 . 3أن يسلب الصرب من الواردين إليها للتجارة يف ذات أيديهم لكي ميلكوا فيها فيبيعوها ألهلها

بناقص الثمن فريحبون هبا» (.)3

وبالفعل فقد أصبحت منذ القرن السابع للهجرة13 /م ،مركزا جتاريا مهما بفضل موقعها يف
ملتقي الطرق ،باإلضافة إىل إحاطة املياه هبا مما حيميها من غارات املعتدي ،وبدأ أهلها حيققون أرباحا
هائلة من جتارة القماش والنحاس والسالح .ففيها كان يلتقي أرباب امللح القادمون من تاغزة ،وأرباب
( )1حسن الوزان ،املصدر السابق ،ص .162
( )2قندوز قويدر ،الدولر احلضاري ملدينة جين ما بني القرنني 8و14ه 10/و 16م ،مذكرة لنيل شهادة ماسرت يف
التاريخ ختصص دراسات افريقية ،جامعة اجلياليل بونعامة مخيس مكليانة ،السنة اجلامعية 2017/2016م ،ص.31
) (3السعدي ،املصدر السابق ،ص .12
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الذهب من أودغست ،فاستقطبت إليها التجار من كل اآلفاق ،حيث كانت أسواقها تدوم طول أيام
األسبوع  ،وكانت تستعمل فيها حيت القوارب لنقل امللح وسلع أخرى من تنبكتو إىل جين ،وبالتايل
أصبحت جين حلقة وصل بني جتارة الذهب وجتارة امللح.1
 .3غاو:
تناولت املصادر العربية اسم هذه املدينة باختالف كبري ،فنجدها كوكو عند اإلدريسي وحسن
الوزان ،ويذكرها املهليب بـكاوكو . 2وعلى كل حال فإن مدينة جاو تعد من أشهر مدن السودان ،فهي
تقع على ضفة هنر النيجر من جهة الشرق ، 3وازدادت شهرة عندما أصبحت عاصمة مملكة سنغاي.
فهي كانت متثل بالنسبة لشعب سنغاي ،ما كانت متثله تنبكتو لغريها من دول السودان الغريب ،من
نواحي الثقافة والتجارة واإلدارة احلكومية . 4وقد اكتسبت تلك األمهية بوجودها يف أحد الطرق اليت
تربط مصر بغانة ،وهو ما جعلها تشارك يف ذلك النشاط التجاري الذي جلب هلا الرفاهية .لكن
ذلك الطريق الذي أمهل خالل القرن الرابع للهجرة 10 /م ،جعل جاو توجه جتارهتا إىل الشمال من
خالل تادمكة وتوات باجتاه املغرب ،ومن خالل اهلقار وغات باجتاه مصر.5
 .4والتة:

) (1الشيخ (أمني عوض هللا) ،املرجع السابق ،ص .84
) (2يقول املهليب « :بأن كاوكاو هو اسم شعب واسم مدينة سودانية يف نفس الوقت »
Mauny (R) : Recueil des Sources Arabes. P 77 .
( )3اإلدريسي (أبو عبد هللا الشريف) ،القارة اإلفريقية وجزيرة األندلس .مقتبس من كتاب نزهة املشتاق يف اخرتاق
األفاق ،حتقيق :إمساعيل العريب.الطبعة األوىل ،ديوان املطبوعات اجلامعية ،اجلزائر 1983م ،.ص  ،- 44ابن سعيد
(أبو احلسن علي بن موسى املغريب) :كتاب اجلغرافيا .حتقيق إمساعيل العريب.الطبعة الثانية ،ديوان املطبوعات اجلامعية
اجلزائر 1982م ،ص .93
( ) 4دافيد سون (بازيل)  :إفريقيا تكتشف من جديد .ترمجة ،نبيل بدر وسعد زغلول ،الدار القومية للطباعة والنشر،
مصر ،د.ت ،ص .48
)5( Mauny ( Raymond), Les Siècles obscurs de L’Afrique noire. Librairie
Fayard. 1970. P 167.
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يصفها بن بطوطة ،الذي يذكرها بايواالتن ،بأهنا أول عمالة السودان ،وأهنا تبعد عن سجلماسة
مبسرية شهرين . 1ولعل هذا املوقع هو الذي جعلها مركزا جتاريا استقطب اهتمام التجار ،ذلك أن جتار
غانة امللقبني بـ(الونغارة) ،هم من أسسها يف مكان يدعي (بريو) ،وذلك عام 621هـ1224 /م،
مباشرة بعد هنب مدينة كوميب صاحل.2
وقد مت اختيار هذا املكان ألغراض أمنية ،فوجودها على احلدود بني السفانا 3والصحراء الكربى،
وعلى بعد شهرين من سجلماسة ،جعلها املدينة السودانية األقرب من بالد املغرب ،كما جعلها
هذا املوقع مبثابة مفرتق طرق كثريا ما يعربه التجار ،وأهل السودان الذاهبون إىل احلج.4
فوالته إذن تعد احملطة النهائية لعابري الصحراء ،حيث عوضت الدور الذي كانت تلعبه
أودغست املندثرة ،واملسيطر على موقعها من طرف عرب املعقل الذين أصبحوا يشكلون خطرا على
القوافل  . 5وعندما زار ا بن بطوطة مدينة والته ،وأقام هبا مخسني يوما ،كان زعيمها (فربا حسني)
تابعا لسلطان مايل ،واملدي نة تابعة إلمرباطورية مايل ،وكانت حتتوي على فنادق ،ويتكفل بضيافة
التجار املشرف الذي يدعى (منشا جنو).6
وبقيت على هذا الوضع إىل غاية االستيالء عليها من طرف الطوارق عام 838هـ1433 /م،
الذين فضلوا تطوير تنبكتو على حساهبا ، 7حىت إذا زارها حسن الوزان يف بداي ة القرن العاشر للهجرة/
( ) 1املصدر السابق ،ص .676
)2( Cuoq (Joseph) , Histoire de L’islamisation de L’Afrique de L’ouest des
origines à la Fin du XVIéme Siècle, Librairie orientaliste Paul Gauthner,
Paris- 1984., p 90.
( )3السفانا هو إقليم نبايت ،تنبت فيه احلشائش الكثيفة العالية ،كما تنمو فيه الشجريات القصرية واألشجار الباسقة
مكونة غابات مرتامية األطراف ،لكنها أقل كثافة من الغابات االستوائية( .روكز (يوسف) :إفريقيا السوداء ،سياسة
وحضارة.ا لطبعة ثانية ،1986 ،ص .18
)4(Cuoq (J): Op. cit, P 91.
( )5ابن بطوطة(أبو عبد هللا حممد بن إبراهيم املتوىف سنة779هـ) ،حتفة النظار و غرائب األمصار وعجائب األسفار
(املعروف بالرحلة) .دار صادر،بريوت ،لبنان1992،م ،ص .676
) (6نفسه ،ص .676
(7)Cuoq (joseph) , Op.cit, P 91.
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 16م ،كانت مملكة خاملة بالنسبة لسائر ممالك السودان ،وليس هلا من األماكن املسكونة إال ثالثة
قرى كبرية وأكواخ متفرقة بني حدائق النخل.1
 .5تاكدا:
اشتهرت تاكدا بإنتاج النحاس ،الذي يستخرج من منامجها فيحملون إىل بالد السودان ،بعدما
يسبك على شكل قضبان يف طول شرب ونصف . 2ولعل هذا املعدن هو الذي منح تاكدا أمهية
جتارية ،باإلضافة إىل موقعها يف الطريق بني توات وغانة .فهي تبعد عن توات بسبعني يوما ،فكانت
القوافل تسري منها باجتاه بالد بورنو حيث جتلب اجلواري والعبيد والثياب وتصدرها إىل املغرب .3كما
كان أهل تاكدا يسافرون سنويا إىل مصر ،وجيلبون منها الثياب احلسنة وغريها ،وهو ما انعكس
بالرفاهية وسعة احلال على أهلها.4

) (1املصدر السابق ،ج ،2ص .162
) (2ابن بطوطة ،املصدر السابق ،ص .697
) (3الشيخ (أمين عوض هللا) ،املرجع السابق ،ص .84
) (4ابن بطوطة ،املصدر السابق ،ص .697
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احملور الثاين
مظاهر احلياة الثقافية و العلمية يف احلواضر اإلفريقية:
 .1مؤسسات التعليم:
بعد انتشار اإلسالم يف غرب افريقيا و قيام دول سودانية اسالمية مثل غانة و مايل وسنغاي،
حتولت تلك املراكز التجارية و السياسية إىل مراكز علمية بعدما اقيمت هبا مساجد حتولت الة
جامعات و مراكز إشعاع علمي ،حيث استقطبت العلماء و الطلبة من كل بالد السودان ،حيث
ذك ر السعدي انه بعدما اسلم سلطان جين الذي يدعى كنرب حضر إسالمه  4200عامل كانوا
موجودين يف مدينة جين( ، )1و هو رقم كبري يدل على أمهية املدينة من الناحية العلمية .و لو أن
املقصود بالعامل عند السعدي هو معلم الصبيان ،أي حىت معلم يف الكتاتيب كان يطلق عليه اسم

عامل (.)2

إن هذا العدد من املعلمني و القراء املنتشرين يف أرياف و مدن مملكة جين يدل أيضا على
انتشار التعليم و االهتمام به خاصة يف عهد االسقيني و هو الفرتة اليت كان يقصدها السعدي

بالدراسة .فالتعليم كان موجودا حىت يف الفرتات السابقة أي فرتة حكم سوندياتا كيتا ( ،)3خالل
القرن13م ،أين كان يتم عن طريق الكلمة فقط ،أي عن طريق الرواية الشفوية اليت كانت حتفظ
عن ظهر قلب ،وتتوارثها األجيال وتلقن عن طريقها العلوم واملعارف(.)4
لكن مع ظهور املمالك السودانية اإلسالمية ،و ظهور ذلك اجليل من امللوك احلجاج
واحتكاكهم با حلضارة اإلسالمية يف املغرب واملشرق ،بدؤوا يتعرفون على الطرق التعليمية اجلديدة،
) (1السعدي(عبد الرمحان) ،تاريخ السودان ،طبعة هوداس ،باريس ،1964،ص.12

) (2عز الدين عمرو موسى ،دراسات إسالمية غرب افريقية ،دار الغرب اإلسالمي ،بريوت ،لبنان 2003 ،م ،طبعة ثانية،
ص.115
) (3اذا اخذنا برواية كل من ابن خلدون و دوالفوس فسوندياتا يكون قد عاش بني  1190و  1262م ،ذلك أن دوالفوس
يقول بانه ولد سنة  ،1190و انه توىل احلكم سنة  1235أي بعد انتصاره على الصوصو يف معركة كريينا ،بينما يقول ابن
خلدون انه حكم 27سنة ،و هبذا تكون فرتة حكمه بني  1190و 1262م.
(6) Devey (Muriel) , La Guinée ,Editions Karthala, Paris, 2009.p285.
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وأخذوا ينقلوهنا إىل إمرباطوريتهم اليت كانت تتهيأ ألن تكون إحدى أقطاب الثقافة العربية
اإلسالمية(.)1
وكان التعليم يف البداية يقتصر يف أول األمر على األساتذة العرب والرببر القادمني من املغرب
اإلسالمي ،وبعد مدة تكونت طبقة من املعلمني السودانيني الذين خترجوا من خمتلف املدارس املشرقية
واملغربية ،وكان دورهم يف البداية يقتصر على تعليم امللوك القرآن وبعض شرائع اإلسالم واللغة العربية ،
وكانوا يتلقون مكافآت على ذلك( ،)2مث تطور التعليم ليشمل علوم اخرى ،و مستويات اعلى.
و كانت مؤسسات التعليم يف حواضر غرب إفريقيا متتاز بظاهرة عامة و هي ارتباطها الشديد
بالدين ،حيث كانت يف البداية املدارس مرتبطة باملساجد و ملحقة هبا ،فايل جانب كل مسجد كان
هناك غرفة او غرفتان لتعليم األوالد ،و هناك أمكنة أخرى ليبيت فيها الطالب القادمني من البالد
البعيدة ،و هناك مساجد خصصت كلها لتلقي العلم كانت تعقد فيها حلقات ملختلف العلوم
الشرعية.3
.2مراحل التعليم:
مع ظهور احلواضر الكربى يف عهد امرباطورية مايل و سنغاي ظهرت معه املؤسسات التعليمية
الكربى ذات املستوى ا لعايل مثل جامع جنجربري و سيدي حيي يف تنبكتو و جامع سنكاري يف مدينة
جين ،حيث كانت متر مبراحل تعليمية تبدأ من االبتدائية إىل غاية املرحلة العليا اليت يتخرج منها
الطالب عاملا.
أ .مرحلة التعليم االبتدائي (الكتاتيب):
قبل احلديث عن هذه املرحلة ،جتب اإلشارة إىل أن عملية التعليم ختتلف جزئيا بني األقطار
اإلسالمية ،وقد أوضح العالمة ابن خلدون ذلك يف مقدمته عندما حتدث عن تعليم األوالد واختالف
مذاهب األمصار اإلسالمية ،حيث قال“ :إن تعليم األوالد للقرآن الكرمي شعار من شعائر الدين،
) (1نور الدين شعباين ،دور عائلة كيتا يف مملكة مايل اإلسالمية و عالقاهتا اخلارجية بني القرنني 5و10هجريني ،رسالة دكتوراه يف
التاريخ الوسيط ،جامعة اجلزائر ،السنة اجلامعية2012.2013 :م ،ص .279
)(2قداح نعيم ،حضارة اإلسالم وحضارة أوربا يف إفريقيا الغربية .الشركة الوطنية للطباعة والنشر ،اجلزائر ،طبعة ثانية1975 ،م،.
ص .160
( )3نفسه ،ص ص  158ـ .159
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أخذ به أهل امللة ،ورجوا عليه يف مجيع أمصارهم ،ملا يسبق إىل القلوب من رسوخ يف اإلميان وعقائده
من آيات القرآن ،وبعض متون األحاديث ،وصار القرآن أصل التعليم الذي ينبين عليه ما حيصل بعد
من امللكات...واختلفت طرقهم يف تعليم القرآن لألوالد باختالفهم ،باعتبار ما ينشأ من ذلك التعليم
من امللكات(.)1
وتعد املرحلة االبتدائية أساسية للطالب ،حيث تستقبل األطفال منذ نعومة أظافرهم ،وتلقنهم
هتذيبا دينيا سليما يتزودون فيها مبعرفة مبادئ القراءة والكتابة ،وحيفظ هلم القرآن الكرمي وتدرس هلم
اللغة العربية حىت يتمكنون من كتابتها،كما كانوا يدرسون بعض املواد العلمية( ،)2وعادة ما تضم
هذه املرحلة الطالب صغار السن ،بداية من سن اخلامسة حىت مرحلة الصبا ،وكانت مدة بقاء
الطالب فيها تراوح بني اخلمسة والستة أعوام يف املتوسط؛ حيفظ فيها أجزاء من القرآن الكرمي ،ويتقن
يلم مببادئ اللغة العربية ..وكل ذلك يتم عن طريق الكتابة على األلواح
فن الكتابة واخلط ،و ّ
اخلشبية .إن هذه املرحلة من التعليم تقوم هبا الكتاتيب ،وقد اختلفت مسمياهتا يف إفريقيا الغربية
باختالف قبائلها؛ فقبيلة الولوف تطلق عليها اسم“ دارا”،وقبائل بالد شنقيط( موريتانيا )يعرفوهنا
بـ“ احملظرة ،أما قبائل التكرور فيدعوهنا“ ديا جلانيت”،يف حني تسمي قبائل أخرى معلم الكتاتيب
“ معاالم” ،وهو حتريف للفظ معلم(.)3

أما نظام التعليم فقد كان يتميز بالصرامة الشديدة ،وكثافة الربامج ،حيث كان يف جين مثال خيرج
املعلم من بيته إىل املسجد يف منتصف الليل ،فيبدأ احلصة وجيلس حوله الطلبة ،فيتابعون الدرس إىل
غاية صالة الصبح ، ،وعند هناية الصالة يعودون إىل أماكنهم إىل غاية منتصف النهار أين يعود املعلم
إىل بيته ،مث يعودون إىل الدراسة بعد صالة الظهر ،وتنتهي احلصة مع صالة العصر( .)4كما كان
( )1عبد هللا عيسى ،التعليم اإلسالمي يف غرب إفريقيا خالل القرن  ،16جملة البيان االلكرتونية ،العدد ،228موقع الكرتوين:
 .http://www.albayan.co.ukتاريخ االطالع عليه :يوم خلميس  22مجادى األول  1439هـ  -املوافق ل ـ ـ ـ
ـ2018 /02/08م
( )2باري (حممد فاضل) و كريدية(سعيد إبراهيم) ،املسلمون يف غرب إفريقيا  ،تاريخ وحضارة.دار الكتب العلمية ،بريوت،
لبنان2007،م ،طبعة أوىل ،،ص . 105
( )3حسن الوزان  ،وصف إفريقيا ،ترمجة عن الفرنسية حممد حجي وحممد األخضر ،اجلزء الثاين( ،بريوت :دار الغرب اإلسالمي،
 ،)1983ص .263
)4 ( Cuoq (Joseph) ,Op.Cit. p91.
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اآلباء حيرصون على حفظ أبنائهم للقرآن وكانوا يعاقبون أبناءهم عليها أشد العقاب كما خيربنا بذلك
ابن بطوطة( . )1وكان الفقيه احلاج التمبكيت ،الذي توىل القضاء بتمبكتو يف أواخر عهد دولة مايل
كان قد أصدر أمر بقراءة نصف حزب من القرآن بعد صاليت العصر والعشاء يف جامع سنكري(.)2
ب .مرحلة التعليم الثانوي:
فكان يتخصص فيها الطالب لدراسة علوم القرآن وتفسريه ،باإلضافة إىل دراسة مواد أخرى
مثل الفقه واحل ديث والفكر اإلسالمي واألخالق اإلسالمية واألدب العريب،كما كانوا يدرسون الطب
واجلراحة وعلم الفلك والرياضيات والفيزياء والكيمياء واللغات والتجارة( . )3بعد ذلك يتدرج الطلبة
يف مناهج أخرى لتشمل حلقات درس وندوات جتري فيها مناقشات فقهية ،وفلسفية حيث يُ َدرس

هلم منطق أرسطو ومقامات احلريري( . )4كما كانوا يدرسون الفقه املالكي خلليل بن إسحاق(.)5

وكانت دراسة النحو تقوم على االستنتاج ،إذ يقرؤون النص األديب ويناقشونه من خالل بعض
املسائل النحوية مث تستخرج القاعدة( . )6بعد ذلك تأيت املراحل العليا من التدريس يف متبكتو وفاس
والقاهرة وهو ما يعادل التعليم اجلامعي ،حيث يتم التدريس يف هذه املرحلة على أساتذة مرموقني يف
جمال التعليم اإلسالمي ،هنا يصبح املنهاج أكثر ختصصا وعمقا يف البحث ،حيث كان األستاذ يطرح
على الطلبة مسائل تتعلق بشىت املواضيع ،وكان على الطالب تقدمي حلول هلا مدافعا عن رأيه باحلجج
والرباهني وذلك أمام عدد من زمالئه الطلبة وأساتذته ،كما يتدربون خالل هذه املرحلة على تزكية
النفس ليكونوا منوذجا صاحلا لألجيال املقبلة .أما التخرج فيتم بعد التأكد من تفوق الطالب يف املعرفة
واألخالق اإلسالميني ،فيعطى بعدها عمامة مزينة بال عقد والدوائر اليت ترمز إىل أمساء هللا احلسىن ،أما
العمامة فكانت ترمز إىل احلد الفاصل بني العلم واحلكمة واملعرفة واخللق احلسن(.)7
) (1انظر املصدر السابق ،ص .691
) (2الربتلي الواليت (أبو عبد هللا حممد بن أيب بكر الصديق) ،فتح الشكور يف معرفة أعيان علماء التكرور .حتقيق :حممد إبراهيم
الكتاين و حممد حجي ،دار الغرب اإلسالمي ،بريوت،طبعة أوىل1981،م،ص  .88ـ ـ السعدي ،املصدر السابق،ص . 27
( )4باري(حممد فاضل) و كريدية(سعيد ابراهيم) ،املرجع السابق ،ص 105

( )5قداح نعيم ،املرجع السا بق ،ص . 161

( )6قداح نعيم ،املرجع السابق ،ص .161
( )7باري(حممد فاضل) و كريدية (سعيد إبراهيم) ،املرجع السابق ،ص . 105
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)5 (Cuoq (Joseph) ,Op.Cit. p126.

ج .مرحلة التعليم اجلامعي(او العايل):
ختتلف هذه املرحلة كثريا عن مرحلة التعليم السابقة هلا ،فهي تعادل ما يُطلق عليه يف يومنا هذا
املرحلة اجلامعية ،و الدراسة يف هذه املرحلة تتميز بالتعمق يف القضايا ،واخلوض يف املسائل التفصيلية
والشروح الدقيقة اليت ضمتها بعض أمهات املؤلفات الكبرية اليت عرفها املسلمون يف ذلك
الوقت .ومن أشهر املساجد اليت اهتمت باملرحلة العالية :مسجد سنكري .وحتدثنا بعض املصادر
التارخيية أن األسكيا احلاج حممد كان خيصص أوقافا لتنفق على الطالب املتفرغني للعلم والدراسة(.)1
و كانت تتم هذه املرحلة يف جوامع عديدة منها جوامع متبكتو اليت كانت ذات شهرة كبرية
وخاصة مسجدها الكبري الذي يعد أقدمها وأكربها ،وإن كنا ال نعرف تاريخ تشييده على وجه
التحديد ،لكن األكيد هو أن هناك مسجد أقيم فوق موقعه خالل القرن السابع للهجرة13/م،
والراجح أن بناءه ألول مرة كان يف مطلع القرن السادس للهجرة 12/م على وجه التقريب ،أي يف
الفرتة اليت وجدت فيها مدينة متبكتو واستقرار املسلمني فيها ،وجدده فيما بعد منسا موسى عن
عودته من احلج(.)2
وكان نظام التعليم يف متبكتو يتميز مبستوى عال ال يقل عن اجلامع األزهر وجامع الزيتونة
واجلامع األموي أو غريه ،فكانت تعقد فيه حلقات العلم يتشاور فيها األئمة واألساتذة والعلماء فيما
بينهم بني أروقة اجلامعة مل عاجلة املسائل اليت ترسل إىل السلطات احلكومية للتقيد هبا)3(.أما الكتب
املتداولة لدراسة هبذه اجلمعة فهي نفسها املتداولة يف اجلامعات اإلسالمية الكربى مثل كتاب الشفا
للقاضي عياض ،مدونة القاضي سحنون ،خمتصر ابن احلاجب الفرعي ،هتذيب الربادعي ،مجع اجلوامع
القرطبية  ،جامع املعيار وهي كلها يف الفقه املالكي ،باإلضافة إىل ألفية بن مالك يف النحو وتلخيصها
للسيوطي ،ألفية السيوطي ،صحيح مسلم والبخاري ،سرية بن هشام وتفسري اجلاللني ،وغريها.

( )4

( )1عبد هللا عيسى ،التعليم اإلسالمي يف غرب إفريقيا خالل القرن  ،16مرجع سابق.
( )2معتز ياسني،جوامع متبكتو يف مايل .مقال صدر يف جملة الوعي اإلسالمي ،الصادرة عن وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية،
الكويت ،العدد.523
( )3باري(حممد فاضل) وكريدية(سعيد إبراهيم) ،املرجع السابق ،ص . 105
( )4معتز ياسني ،املرجع السابق.
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وعموما فقد كان مستوى التعليم عال جدا يف جامعة متبكتو إىل درجة أن عبد الرمحان
التميمي الذي جاء من أرض احلجاز مع منسا موسى ،ملا سكن متبكتو وجدها تعج بالفقهاء
السودانيني ،وملا رأى تفوقهم عليه يف الفقه رحل إىل فاس وتفقه فيها ،مث رجع إىل متبكتو فاستقر
فيها(.)1
كما انتهجت جامعة متبكتو سياسة تقوم على التبادل العلمي بينها وبني اجلامعات واملعاهد يف
البلدان اإلسالمية األخرى يف املغرب واألندلس والصحراء الكربى ،وملا كانت معاهد املغرب أعرق
منها فقد حرص ملوك مايل على إرسال طلبتهم إليها ،حيث قام منسا موسى بإرسال العامل كاتب
موسى الذي كان إماما ومدرسا جبامع متبكتو إىل فاس ليتلقى املزيد من العلوم اإلسالمية وذلك بأمر
من السلطان احلاج منسا موسى.

( )2

عندما اشتهرت هذه املعاهد وفد عليها كثري من الطلبة من بقاع شىت من السودان الغريب لتلقي
العلم على مشاخيها ومنهم الفقيه خملوف بن علي البلبايل ،ومن إقليم ودان وفد عليهم سيدي أمحد
الغزايل بن حممد ب ن يعقوب احلاجي اليعقويب السوداين الذي تتلمذ على يد والد أمحد بابا
التمبكيت )3(.وعندما زار ابن بطوطة إمرباطورية مايل خالل فرتة حكم منسا سليمان التقى عددا من
علماء املغرب ومصر املقيمني مبايل ،منهم حممد بن الفقيه اجلازويل ،ومشس الدين ابن نقوش املصري،
وعلي الزودي املراكشي الذي قال عنه بأنه كان من الطلبة(.)4
كما جذبت جامعة متبكتو بعض علماء األندلس أمثال علي بن أمحد بن حممد بن عبد هللا
الوادي آشي (املتوىف عام 724هـ 1323/م) وهو والد ابن امللقن التكروري (تويف
804هـ1401/م) صاحب كتاب طبقات األولياء ،وقد مارس التدريس ملادة اللغة العربية قبل أن
يرحل إىل القاهرة.

( )5

وهناك بعثة تعليمية انطلقت من متبكتو املالية إىل بالد اهلوسا والربنو كانت تظم

( )1الربتلي الواليت ،فتح الشكور ،ص .176

( )2السعدي ،املصدر السابق ،ص  ، .57ـ Yattara el Mouloud ,Op.Cit

( )3أمحد بابا التنبكيت  ،نيل االبتهاج يف تطريز الدباج ،إشراف و تقدمي :عبد احلميد عبد هللا اهلرامة ،منشورات كلية الدعوة
اإلسالمية ،طرابلس1989،م ،جزءان ،ص .608
()4املصدر السابق ،ص . 681
( )5معتز ياسني ،املرجع السابق.
14

طلبة من الونغارة (لذلك مسيت بالبعثة الونغارية) و كانت تضم ركائز معاهد متبكتو ،فأخذ العلماء
التمبكتيون منذ ذلك احلني يتواف دون على بالد اهلوسا والربنو أمثال الفقيه خملوف البلبايل ،والتاذخين،
ومنهم من أسس معاهد تعليمية يف هذه املنطقة ،مثل معهد احلنبليني يف كاتسينا(.)1
وكان التعليم يف جامعة سنكري يشمل املناهج الدراسية اليت كانت تتضمن :التوحيد ،والتفسري،
واحلديث ،والفقه ،والعلوم العقلية ،وغريها من املعارف اليت كانت تشكل يف الوقت ذاته الدعائم
األساسية للعلوم اإلسالمية .وقد اشتهرت جامعة تنبكت بتدريس املذهب املالكي ،الذي كان يقوم
بتعليمه علماء ضالعون يف مادته ،سواء من اإلفريقيني أو الزائرين من أساتذة القاهرة وفاس ،الذين
كانوا يأتون إللقاء الدروس على الطالب الذين يفدون على هذه اجلامعة من كل مكان من مناطق
إفريقيا الغربية اجملاورة(.)2
 .3لتعليم املهين (احلريف):
رغم قلة انتشار هذا النوع من التعليم واقتصاره على مهمة اخلياطة وبعض املهن احلرفية
األخرى؛ كصناعة السيوف واحلراب؛ فإن التدريس يف هذا النوع كان يتواله معلمون متخصصون
ُعرفوا بـ “الشيوخ الرؤساء” ،حيث كان التدريس والعمل يتم يف بيوت ويف مقر عمل شيوخ
املهنة .وقد ذكر املؤرخ حممود كعت أنه يوجد يف مدينة تنبكتو وحدها  26بيتا من بيوت اخلياطني،
ولكل بيت من تلك البيوت شيخ معلم ،وقد بلغ تالميذهم ما بني  75إىل  100تلميذ(.)3
 .4اإلجازات العلمية و الشهادات:
إن شهادة التخرج أو اإلجازة هي إقرار األستاذ بأهلية الطالب بعد حتصيله التام لفن من
الفنون ،ويقع النطق بذلك اإلقرار أو حيرر على ورقة تدفع للطالب املتخرج .و وجدت يف الواقع
ثالث درجات لإلجازة ،هي :شهادة السماع ،وتعين أن الطالب تتبّع أقوال العامل وحفظها .وشهادة
العرض ،أي سرد الطالب على أستاذه مع استذكاره النصوص ومعرفته شروحها .مث اإلجازة الكاملة،
) (1نفسه.
()2عبد هللا عيسى ،التعليم اإلسالمي يف غرب إفريقيا ،مرجع سابق.

( )3حممود كعت ،تاريخ الفتاش يف أخبار البلدان و اجليوش و أكابر الناس.طبعة هوداس وموريس دوالفوس ،املكتبة األمريكية و
الشرقية ،باريس1964 ،م ،ص .180
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وهي أن يصل الطالب إىل املرحلة اليت يستطيع معها ذكر األسانيد وإرجاعها ملصدرها األول وذكر
الفوارق يف الروايات بعد اإلملام بفن معني من الفنون.
وقد تتعدد املواضيع اليت يتقنها الطالب ويكثر أساتذته فيها مجيعا ،لكن اإلجازة ال تعطى إال
يف أحوال نادرة ،أي عندما يتأكد املدرس أن الطالب متمكن من مادة أو من إتقاهنا إتقانا تاما،
ويالحظ مواظبته على تلك املادة واهتمامه هبا ،وأيضا عندما يطمئن األستاذ إىل بلوغ الطالب مرحلة
التعليق واملناقشة واالجتهاد ،وقد يكون على اجملاز أن يلقي درسا مبحضر أستاذه لتحصل لديه
القناعة باحلكم الذي سيصدره والشهادة اليت سيشهد هبا (.)1

وال تُعطى اإلجازة أو ينطق هبا ألكثر من شخص واحد ،فلم تكن شهادة مجاعية ،وقد يضم
جملس علمي جمموعة من الطلبة وحيصل كل واحد منهم على إجازة يف فن مستقل متمايز ،مث يبقى
طالبا عاديا يف فن أو فنون أخرى ،وحيضر بانتظام حلقات أستاذه فيها.
وتتضمن اإلجازة املكتوبة تصرحيا من املدرس بأنه حضر عليه مواد متعددة لكنه برع يف مادة
خاصة ،ولذلك فهو جييزه يف مجيع ما حيوز له إن كانت للمدرس كتب من تأليفه ،وما حيوز له من
غريه إن كان الكتاب من وضع شخص آخر .ومما يدل على مدى حتري األساتذة وحرصهم على
اإلنصاف ما جاء يف إجازة أمحد بابا عن أستاذه حممد بن حممود بغيغ ،وما تضمنته إجازته على يد
أمحد املقري يف مصنفات األحاديث النبوية الستة بعد أن رواها كلها بالسند السوداين املتصل بروايات
واضعي تلك املصنفات ،وقد كتبت تلك اإلجازة مبراكش يف  15ربيع اآلخر عام  1010للهجري/
 13أكتوبر 1601م.
ولقد تشاهبت اإلجازات بني إفريقيا الغربية واملغرب بفضل االتصال بني علمائهما ،وبصفة
خاصة بعد عودة علماء السودان املهجرين إىل وطنهم ،وميكن من مراجعة تراجم علماء تنبكتو
وفقهاء املالكية السودانيني أن منيز بني نوعني من اإلجازات اليت أعطيت لبعض املتخرجني :إجازات
خاصة هتم فنا واحدا أو عدة فنون متحدة املوضوع ،وإجازات عامة تشمل فنونا وعلوما متباينة ،ومن
أمثلة النوع األول :اإلجازات القرآنية و احلديثية ،وكان يراعى فيها االحتياط يف قراءة النص واملعرفة
( )1عبد القادر زبادية « ،القرن  16وحركة التعليم يف تنبكتو مركز التبادل الثقايف األول مع العرب » ،جملة املؤرخ العريب ،العدد
 ،)1980( ،14ص .224
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التامة بالقراءات السبع واختالف روايات حديث .أما اإلجازات العامة فتقتضي ختم عدة مواد على
النحو الذي يؤهل اجملاز لرواية العلم عنه والقدرة على تبليغه لآلخرين ،ومل يكن ذلك متأتيا إال ملن لزم
اجملالس العلمية لسنوات طويلة قد تشمل جانبا كبريا من حياة الطالب(.)1
 .5حركة التأليف و املؤلفني:
شهدت احلواضر الثقافية يف غرب إفريقيا حركة تأليف واسعة كان وراءها علماء من غرب
إفريقيا تكون معظمهم يف جامعات السودان الغريب كتنبكتو و جين و غاو ،و لقد مشلت حركة
التأليف ميادين خمتلفة نصنفها كما يايت:
أ.يف التاريخ:
الشيخ القاضي(حممد بن حممود كعت)،الذي ولد عام 868هـ1468/م مبدينة متبكتو،2
وعاصر السلطان أسقيا احلاج حممد التوري ،الذي عاش بني 898هـ و925هـ ،وألف كتابه املشهور
يف التاريخ واملعروف بـ « تاريخ الفتاش يف أخبار البلدان واجليوش وأكابر الناس ،وذكر وقائع التكرور
وعظائم األمور وتفريق انساب العبيد من األحرار» ،والذي بدأ بتأليفه سنة 925هـ1519/م .وكان
هذا الكتاب من أهم املصادر اخلاصة بتاريخ السودان الغريب يف عهد اإلسقيني ،خاصة فيما يتعلق
بتمبكتو وأوضاعها ،والغزو املغريب لسنغاي ،وختريب متبكتو ،وتدهور حالتها .وقد تويف حممود كعت
عام 1001هـ1593/م 3.وأكمل أحفاده من بعده ،أحداث السنوات الست املسجلة بعد ذلك
بالكتاب .ومتيز كتابه بلغة سلسة ،ومعلومات غزيرة.4
ـ ـ امحد بابا التنبكيت من عائلة اقيت الشهرية يف تنبكتو ،كتب أكثر من  400مؤلف ،أشهرها نيل
االبتهاج بتطريز الديباج و هو موسوعة تراجم ألكثر من مائة عامل يف الفقه املالكي ،وكذا كتاب
«كفاية احملتاج ملعرفة من ليس يف الديباج» وهو خمتصر كتابه األول حيث هذبه وأضاف له حواشي

( )1عبد هللا عيسى ،التعليم اإلسالمي يف غرب إفريقيا ،مرجع سابق
( )2بوعزيز ،املصدر السابق ،ص .255
( )3نفسه ،ص .199
( )4قداح نعيم ،حضارة اإلسالم و حضارة اوربا يف افريقيا الغربية ،مرجع سابق.161 ،
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و أمساء أخرى كان قد أغفلها يف تطريز الديباج ، 1و لديه كتاب معراج الصعود يف حكم جملوب
السود.
ومن املؤرخني الذين أجنبتهم بالد السودان ،عبد الرمحان بن عبد هللا السعدي ،الذي ولد مبدينة
متبكتو عام 1004هـ 1596/م ،أي بعد الغزو املغريب ململكة سنغاي الذي حدث عام 999هـ/
 1591م ،وعاش يف ظل احلكم السعدي لتمبكتو ،حيث عينه الباشا حممد بن عثمان حاكم متبكتو
سنة  1646م ناظرا خلارجيته ،فسمح له ذلك املنصب بالتنقل يف أحناء اململكة ،فألف كتابه املشهور
( تاريخ السودان) ،الذي أمته عام 1063هـ1655/م فكان هذا الكتاب أفضل متمم لتاريخ الفتاش
عن تاريخ السودان.
كما عرفت مملكة كامن بورنو حركة تاليف مهمة جدا يف التاريخ لعل أمهها مؤلفات امحد بن
فرتيوا الربنوي و هو مؤرخ البالط يف إمرباطورية كامن الذي ألف كتاب) تاريخ مي إدريس ألوما وغزواته
حد قوله تبعا ملا يراه من تأليف الشيخ الفقيه مسفرمه عمر بن عثمان
) وقد كتب هذا التاريخ على ّ
يف عصر سلطانه امللك العادل .وقد ترمجه املؤرخ األملاين باملر( )Palmerإىل اإلجنليزية.
يضم هذا
ومنها كتاب) ديوان سالطني كامن) ملسفرمه عمر بن عثمان السابق الذكرّ ،
أهم الوثائق ،وأمساء السالطني يف إمرباطورية كامن برنو اإلسالمية القدمية ،ومنها غزوات كامن،
الديوان ّ

وكتاب« أخبار أصل فالت برنوي » وغريها.2

أهم الوثائق التارخيية يف الربنو اإلسالمية « احملارم » ،وهي املراسيم اليت كان يصدرها
ومن ّ
احلكام يف حق العلماء ،وقد استفاد املؤرخون منها ،األمر الذي جعل املؤرخ األملاين باملر يرتمجها إىل
اإلجنليزية يف كتابه) صحارى برنو  ، The Borno Saharaكما ترجم عددا غري يسري من

( )1ليلى صباغ ،أمحد بابا التكروري (1036 - 963هـ 1627 - 1556 /م) ،موقع الكرتوين:
https://www.arab-ency.com/ar

( )2د .آدم أديبايو سراج الدين  ،املؤلفات العربية الكامنية الربنوية بني األدب والتاريخ ،جملة قراءات افريقية،جملة ثقافية فصلية
حمكمة متخصصة يف شؤون القارة اإلفريقية تصدر عن املنتدى اإلسالمي ،العدد اخلامس عشر ،حمرم  -ربيع األول  1434ه ،
يناير  -مارس  2013م ،ص  82و ما بعدها
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الرسائل العربية الربنوية واملعاهدات ،وبعض القصائد يف كتابه الثاين حتت عنوان« مذكرات سودانية
 « Sudanese Memoirsالذي يقع يف ثالثة أجزاء.1
شك فيها ،وإن تضاؤل هذه اآلثار العربية
فالقيمة التارخيية يف هذه اآلثار العربية الربنوية ال ّ
حد مفهومها املعاصر؛ ال ُخيرج أولئك العلماء من كوهنم
النثرية يف اإليفاء بشروط تدوين التاريخ على ّ
مؤرخني؛ ألن االستفادة مما خلفوا من املعلومات.
ّ
ب.يف األدب:

تعترب اللغة بالنسبة ألي شعب ،مبثابة الوعاء الذي حيمل ثقافته وإنتاجه األديب والفكري،
لكن اللغة العربية متتاز باإلضافة إىل كل ذلك ،بأهنا أداة للصناعة األدبية ،والبالغة اليت ارتبطت
حبضارة العرب قبل اإلسالم ،مث جاء القرآن ليجعل منها معجزة مجعت مجال الكلمة ،وبالغة
القول ،ومحلت رسالة إنسانية عظيمة ،فكان األدب العريب أول ما نقلته هذه اللغة أينما حلت
بعد القرآن .فلم يكن لألفارقة يف السودان الغريب قبل جميء اإلسالم من اآلداب ،سوى
حكايات يتناقلها اخللف عن السلف شفهيا ،وتتمثل أغلبها يف ذكر بطوالت األجداد ،وأصول

القبائل ،وامللوك وأنساهبم ،باإلضافة إىل صراع اإلنسان مع الطبيعة(.)2

فكان األدب السوداين إذن ،أدبا غري مكتوب ،ومعظم الرتاث األديب مت احلفاظ عليه عن
طريق الروايات الشفهية ،إىل غاية جميء اإلسالم ،واحتكاك السودانيني بالتجار املغاربة والفقهاء،
وخاصة يف املدن اهلامة مثل متبكتو ،جاو ،جين ،والتة ،وغريها ،حيث كان يلتقي العلماء والتجار
والقضاة ،فتمكن أهل السودان من تشكيل خنبة محلت آداب اللغة العربية .3وقد سبق وأن
ذكرنا البالغة اليت ميزت األديب الكامني ،أبا إسحاق إبراهيم بن يعقوب األسود ،وشعره الذي
قاله عند مالقاة أيب يوسف املنصور املوحدي.

( )1زبادية ،املرجع السابق ،ص .77
( )3نفسه.
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مر
إن املتصفح لتاريخ اللغة العربية وآداهبا يف هذه البلد؛ يعرف أن بعض العلماء والرجال على ّ
عصورها قد أسهموا يف ترقية العربية وتطويرها يف إفريقيا ،وتركوا أنواعا كثرية من الكتابة ،مثل الرسائل
الديوانية بني العلماء ،والوثائق الرمسية بني رجال احلكومة ،وبعض الوثائق التارخيية ،ومن املمكن
وعلمي ،فاألول استعملوه يف
فين
ّ
تقسيم هذا الفن األديب) النثر) الذي أنتجه علماء هذه الديار إىل ّ
رسائلهم ،والثاين يف تأليفهم.
أما النثر الفين؛ فخري مثال على ذلك الرسائل املتبادلة بني أهل الفودي وبني فارس الكامن
نصا من رسالته إىل الزعيم الفالين الشيخ عثمان بن فودي،
الشيخ حممد األمني الكامني ،ونورد هنا ّ
قال فيها« :من املتع ّفر برتاب الذنوب ،واملتدثّر جبلباب العيوب ،العبد الذليل حممد األمني بن حممد
الكامني إىل العلماء الفالنيني ورؤسائهم ،السالم على من اتّبع اهلدى ،أما بعد ،فالباعث لرسم هذا
فسألت
وجدت نار الفنت بينكم وبني أهل الوطن موقودة،
املزبور ،أنه ملا ساقتين املقادير هلذا اإلقليم؛
ُ
ُ
ّ
طلبت
وحترينا يف األمر،
فكتبت إلخوانكم اجملاورين لنا وثيقةُ ،
ُ
عن السبب ،فقيل :بغي وقيل :سنّةّ ،
منهم بيان السبب والدليل على اجلواز ،فأجابوين جبواب ركيك ال يصدر عن عاقل ،فضال عن عامل،
وعدوا فيه أمساء كتب لنا اطالع على بعضها ،لكن مل نفهم منها ما فهموه.1
جمددّ ،
فضال عن ّ
ومن أمثلة الرسائل الديوانية كذلك؛ رسالة ملك برنو إىل السلطان الظاهر الربقوق يف القاهرة
سنة  894ه تقريبا ،واليت ورد فيها ما يأيت  « :بسم هللا الرمحن الرحيم ،وصلّى هللا على سيدنا حممد
وآله وصحبه وسلم تسليما :احلمد هلل الذي جعل اخلط تراسل بني األباعد ،وترمجانا بني األقارب،
ومصافحة بني األحباب ،ومؤنسا بني العلماء ،وموحشا بني اجلهال ،ولوال ذلك لبطلت الكلمات،
كل حني
وفسدت احلاجات ،ومن املتوّكل على هللا تعاىل ،امللك
األجل املستنصر باهلل ،املنصور يف ّ
ّ
وأوان ،ودهر وزمان ،امللك العادل ،الزاهد التّقي النّقي ،األجبد واألجمد الغشمشم ،فخر الدين ،زين
اإلسالم ،قطب اجلاللة ،ساللة الكرماء ،كهف الصدور ،مصباح الظالم ،أيب عمرو عثمان امللك ابن
كرم هللا ضرحيه ،وأدام ذرية هذا ملكه؛ إىل ملك املصر اجلليل،
إدريس احلاج أمري املؤمنني املرحومّ ،
أرض هللا املباركة ،أم الدنيا ،سالم عليكم أعطر من املسك األذفر ،وأعذب من ماء الغمام ..زاد هللا
ملككم وسلطانكم ،والسالم على جلسائكم وفقهائكم وعلمائكم ،الذين يدرسون القرآن والعلوم،
()1آدم أديبايو سراج الدين  ،املؤلفات العربية الكامنية الربنوية بني األدب والتاريخ ،مرجع سابق ،ص.85
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عمي ،وامسه إدريس
ومجاعتكم وأهل طاعتكم أمجعني .وبعد ذلك؛ فإنّا قد أرسلنا إليكم رسولنا ،وهو ّ
سمون جذاما وغريهم ،قد
بن حممد ،من أجل اجلائحة اليت وجدناها وملوكنا ،فإن األعراب الذين يُ ّ
سبوا أحرارنا من النساء والصبيان وضعاف الرجال ،وقرابتنا من املسلمني».1

وإذا ألقينا نظرة على ما أوردناه من مثال لإلنتاج اهللمي باللغة العربية لعلماء كامن برنو؛ يتضح
شىت ،مع هذا
أن هؤالء العلماء قد أسهموا بقدر اإلمكان يف التأليف العريب ،وتناولوا فيه مواضيع ّ
فمن األحسن أن ننتبه إىل سؤال قد يطرح نفسه على الدارس املدقّق ،وهو أنه إذا كان لعلماء كامن

برنو .تراث عريب.2

ج .العلوم الشرعية و العقلية:
من أشهر علماء غرب إفريقيا تأليفا يف هذا اجملال و خاصة خالل القرن 16م نذكر امحد بابا
التنبكيت الذي ترك لنا حوايل  40كتاب ،حيث عرب عنها بقوله « :وألفت عدة كتب تزيد على
أربعني تأليفا :كشرحي على خمتصر خليل من أول الزكاة إىل أثناء النكاح ممزوجا حمررا ،وحوا شي على
مواضع منه ،واحلاشية املسماة منن الرب اجلليل يف مهمات حترير خليل يكون يف سفرين ،وفوائد
النكاح على خمتصر كتاب الوشاح للسيوطي».3
وله كتاب فتح الرزاق يف مسألة الشك يف الطالق ،والزند الوري يف مسألة ختيري املشرتي ،و
ايضا تنبيه الواقف على حترير نية ا حلالف  ،كما كتب تعليقا على أوائل األلفية مساه النكت الوفية
بشرح األلفية ،ونيل األمل يف تفضيل النية على العمل ،وغاية اإلجادة يف مساواة الفاعل للمبتدأ يف
شرط اإلفادة يف كراسني ،وآخر مساه "النكت املستجادة يف مساواهتما يف شرط اإلفادة ،وما رواه الرواة
يف جمانبة الوالة ،باإلضافة إىل شرح الصغرى للسنوسي ،وخمتصر ترمجة السنوسي ،ونيل االبتهاج
بتطريز الديباج ،و "كفاية احملتاج ملعرفة من ليس يف الديباج" اختصر فيه "النيل" ،ومخائل الزهر فيما
ورد من كيفيات الصالة على سيد البشر ،والدرر النضري يف ألفاظ الصالة على البشري ،وسؤال
وجواب يف جواز الدعاء بالّلهم  ،وشرح الصدر وتنوير القلب ببيان مغفرة ما نسب للجانب النبوي
من ذنب ،والكشف والبيان ألصناف جملوب السودان ،املناقب الفاخرة يف أمساء سيد الدنيا واآلخرة،
)(1آدم أديبايو سراج الدين  ،املؤلفات العربية الكامنية الربنوية  ،مرجع سابق،ص .87

( )2نفسه
( )3مجال بامي ،امحد بابا التنبكيت ،موقع الكرتوينhttps://www.maghress.com/almithaq/6676 :
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واملنهج املبني يف شرح حديث أولياء هللا الصاحلني ،والبدور املسفرة يف شرح حديث الفطرة ،وفتح
الصمد الفرد يف معىن حمبة هللا تعاىل للعبد ،نزول الرمحة يف التحديث بالنعمة ،ودرر الوشاح يف فوائد
النكاح وهو خمتصر لكتاب الوشاح للسيوطي ،ونيل املرام ببيان حكم األقدام على الدعاء ملا فيه من
إيهام وهو مأخوذ من مسودة تأليفه فتح القدير للعاجز الفقري يف الكالم على دعاء حممد بن محري،
وحتفة الفضالء ببعض فضائل العلماء وخمتصره مرآة التعريف يف فضل العلم الشريف ،ودرر السلوك
بذكر أفاضل اخللفاء امللوك ،وأجوبة األسئلة املصرية ،وله أسئلة يف املشكالت.1
و خالل القرن 19م ألف الشيخ عثمان دان فوديو يف بالد اهلوسا أكثر من مائة كتاب يف
العلوم الشرعية و اجلهاد و السياسة أشهرها كتاب « إحياء السنة و إمخاد الفتنة » و كتاب « السنة
و إمخاد البدعة » الذي تطرق فيه إىل عدة مسائل تتعلق بالشرع و أركان اإلسالم من صالة و صيام
و حج و زكاة ،و آداب الطعام و مرياث نكاح و بيوع  .و كتاب عنونه بـ «وثيقة اإلخوان لتبيني
داللة وجوب إتباع السنة و اإلمجاع »  ،كما كتب أخوه عبد هللا يف األدب و الفقه أشهرها كتابه
ضياء السياسات و فقه النوازل.2
ج – أثر احلياة العلمية على تطور غرب إفريقيا .
إن ازدهار احلياة العلمية يف أي جمتمع سيتبعه حتما ازدهارا يف خمتلف اجملاالت احمليطة باحلياة،
فاجملتمع يف غرب إفريقيا تأثر كثريا بتلك النهضة العلمية و الثقافية اليت شاهدهتا حواضره ،فكانت
التنظيمات و الفنون منوذج عن طبيعة اجملتمع ،لذلك رأينا انه حدث حتول هام يف التنظيمات
السياسية و العمرانية و الفنية اليت أصبحت هي األخرى نسخة من مظاهر احلياة الثقافية عموما و
اليت صبغت بالصبغة العربية اإلسالمية.
 – 1أثرها يف نظام احلكم والعمران .
أ .يف نظام احلكم:
( )1مجال بامي ،مرجع سابق.

( )2بوبكي سكينة ،احلركة العلمية باهلوسا يف السودان الغريب خالل القرن 19م ،رسالة لنيل شهادة املاجستري يف التاريخ واحلضارة
اإلسالمية ،كلية العلوم اإلنسانية و احلضارة اإلسالمي ،جامعة وهران ،الس نة اجلامعية2009/2008 :م ،ص ص من  72اىل
.74
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ان انتشار الثقافة العربية اإلسالمية يف غرب إفريقيا أثر تأثريا مباشرا على منط احلياة السياسية
للشعوب السودانية ،فقد نقلها من نظام القبلي ضيق ،الذي يقوم على أساس املشيخات حيكمها
رؤساء العشائر  ،و من نظام سياسي يقوم على اساس وثين يرتكز على طقوس السحر و التنجيم ،
إىل نظام سياسي يقوم على الدولة ،اليت تتضمن إدارة وحكومة ونظاما سياسيا.1
حيث تأثر ملوك غرب إفريقيا بالنظم اإلسالمية ،القائمة يف املشرق و املغرب السالمني ،حيث
أصبحوا يقلدون األمراء املسلمني الذين تأثروا هبم من خالل النماذج اليت احتكوا هبم من خالل
زياراهتم املتكررة إىل احلج ،وكذا األخبار اليت كانت تصلهم عنهم من خالل التجار املسلمني الذين
كانت أسواق مايل كتمبكتو ،والته وجين تعج هبم .باإلضافة إىل احتكاكهم بالعلماء املسلمني،
حيث جتسد التأثري العريب اإلسالمي يف نظام احلكم غرب اإلفريقي يف املظاهر التالية:
ب .نظام اخلالفة:
يعد نظام اخلالفة ،أهم مظهر مييز النظام السياسي اإلسالمي ،حيث يرتكز على السلطة
املركزية اليت يتوالها أمري املؤمنني الذي تؤخذ له البيعة من الرعية ،وخيطب بامسه يف صالة اجلمعة و
األعياد ،وتضرب بامسه األختام ،ويتخذ من الشريعة اإل سالمية منهاجا ودستورا حلكمه.
لذلك حاول ملوك غرب افريقيا اإلقتداء هبذه املواصفات ،إلعطاء نظام حكمهم صبغة شرعية،
بعد أن أصبحوا ينتمون إىل العامل اإلسالمي .فكان أهل (سنغاي) إذا ويل منهم ملك ،قدم إليه خامت
وسيف ومصحف ،يزعمون أن اخلليفة الفاطمي أمري املؤمنني قد بعث به إليه ،2لكن دون أن تذكر
املصادر التارخيية اسم اخلليفة الفاطمي بالتحديد.مما يؤدي بنا إىل االعتقاد بأن ذلك جمرد زعم
القصد منه ادعاء التولية من طرف أمري املؤمنني ،وبالتايل إعطاء حكمهم صفة الشرعية اليت توجب
الطاعة من طرف الرعية.
وملا كان عهد اإلسقيني يف مملكة سنغاي ،ازداد حرص ملوك جاو على كسب املزيد من الشرعية
الدينية حلكمهم ،من خالل حماولة افتكاك لقب اخلليفة وأمري املؤمنني ،وعدم االكتفاء بلقب وايل
اخلليفة .حيث استغل ملك سنغاي اإلسقيا احلاج حممد التوري سقوط دولة املماليك على يد جيش
( )1العمري(أمحد السويلم) ،العمري (أمحد السويلم) ،اإلفريقيون والعر ب لقاهرة1967 ،م ،ص.66
( )2البكري ،املصدر السابق ،ص .182
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سليم األول العثماين ،يف معركيت مرج دابق يف رجب من عام 922هـ1516/م ،و الريدانية يف حمرم
من عام 923هـ1517/م ، 1ليأخذ اخلالفة من آخر اخللفاء العباسيني ،وهو املتوكل الثاين عبد العزيز
بن يعقوب.2
فخالل زيارة احلاج حممد أسقيا للبقاع املقدسة بغرض أداء مناسك احلج يف أواخر عام 900
للهجرة  ،مر مبصر ،وكانت اخلالفة آنذاك ما تزال للعباسيني قبل أن يأخذها منهم السلطان العثماين
سليم األول عام 923هـ 1517/م ،وهناك مبصر اجتمع احلاج حممد أسقيا باخلليفة العباسي
املتوكل ،وطلب منه أن يأذن له يف إمارة بالد السودان ،ويكون خليفة عليها هناك ،فجعله اخلليفة
العباسي نائبا له على من وراءه من املسلمني ببالد السودان .وملا عاد ملك سنغاي إىل بلده ،أقام
حكمه على قواعد الشريعة اإلسالمية.3
ويذكر املؤرخ السوداين حممود كعت ،أن احلاج حممد اسقيا ملا زار مكة ،وكان جالسا حبذاء
الكعبة مع شريف مكة موالي العباس احلسين ،أخربه هذا األخري بأنه اخلليفة احلادي عشر من
اخللفاء الذين اخرب عنهم الرسول صلى هللا عليه وسلم ،وطلب منه أن يتخلى عن صفة امللك ،و
ذلك بطرد مجيع وزرائه عنه ،والتخ لي عن مجيع آالت السلطنة وأمواهلا ،ووضعها بني يدي العباس،
وبعد ثالثة أيام ،خرج إليه موالي العباس و كان يوم اجلمعة ،ونادي احلاج حممد أسقيا ،وأجلسه
مبسجد مكة الشريفة ،وجعل على رأسه قلنسوة خضراء ،وعمامة بيضاء ،وأعطاه سيفا ،وأشهد
اجلماعة احلاضرين على أنه خليفة بأرض التكرور ،وأن كل من خالفه فقد خالف هللا تعايل ورسوله.4
كما يروي القاضي حممود كعت أيضا ،أن األسقيا حممد التوري ،ملا كان عائدا من احلج يف طريقه إىل
السودان ،التقي باإلمام جالل الدين السيوطي بالقاهرة ،واخربه هذا األخري ،بأنه يعد من بني اثين
عشر خليفة أخرب عنهم النيب صلى هللا عليه وسلم .مخسه منهم(يقصد اخللفاء األربعة مع احلسن بن
علي) ظهروا باملدينة ،واثنان مبصر ،وواحد بالشام ،واثنان بالعراق ،ومل يبق منهم إال اثنان بأرض
( )1طقوش (حممد سهيل )،التاريخ اإلسالمي الوجيز ،دار النفائس للطباعة والنشر ،بريوت ،2002 ،ص .359

( )2التازي (عبد اهلادي) ،املغرب يف خدمة التقارب االفريقي العريب .يف كتاب :العالقة بني الثقافة العربية والثقافات
االفريقية ،الصادر عن املنظمة العربية للثقافة و العلوم،تونس1985،م ،.ص .106
( )3السالوي ،املصدر السابق ،ص .48
()4املصدر السابق  ،ص .12
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التكرور ،و أن احلاج حممد أسقيا يعد واحد منهما . 1كما أخربه ،بأن اخلليفة الثاين عشر ،والذي
سوف يأيت من بعده يف بالد التكرور ،ينتمي إىل نفس قبيلته اليت تنتسب إىل (الطوردو) 2الذين تعود
أصوهلم األوىل اليمن ،وأن عاصمته تكون كوكو (جاو).3
غري أننا ال جند أثرا هلذين اخلليفتني السودانيني يف كتاب(تاريخ اخللفاء) ،الذي ألفه السيوطي،
والذي يشمل تا ريخ خلفاء املسلمني ،مما جيعل هذه الرواية املنسوبة للسيوطي تبدو غري أكيدة.
ومهما يكن ،فإن احلاج حممد التوري ،تصرف بعد عودته من احلج كخليفة للمسلمني ،وقرر
انتهاج قواعد الشريعة اإلسالمية ،وإتباع منهاج أهل السنة ،حيث أخذ عن شيخ اإلسالم جالل
الدين الس يوطي علوم الفقه والعقيدة ،وتعلم منه احلالل واحلرام ،,وآداب الشريعة وأحكامها ،وانتفع
بوصاياه ومواعظه 4.ومنذ ذلك احلني ،أصبح احلاج حممد اسقيا ،يعترب نفسه خليفة املسلمني ،وأصبح
يتبع منهاج اخلليفة العباسي يف جملسه ،وملبسه ،وسائر أموره ،ومال إىل السرية العربية ،وانصرف عن
بقايا سرية العجم اليت كانت عند ملوك السودان.

5

( )1كعت ،املصدر السابق ،ص .13
( ) 2هذه الكلمة بلغة (الفالتة) ،و تدل على شخص ينتمي إىل هيأة أو حزب أو مجاعة تأسست يف منطقة (فوتا جالون) واليت
معناها ،األشخاص الذين يشرتكون يف الصالة ،،وقد استعملت من طرف السودانيني للداللة على املسلمني املخدرين من فوتا
السنغالية أو (فوتا تورو) .يف اهلامش Houdas et Delafosse ,Tarikh el Fettache, P9,

ـ و تعد (فوتا جالون) منطقة و هضبة موجودة حاليا يف مشال غرب مجهورية غينيا ،تقع بني مدينيت (البه) و (بوكي)
الغانيتان.جمموعة من األساتذة على رأسهم :نقوال زيادة:أطلس العامل .مكتبة لبنان ،بريوت1417،هـ.13،

) (4كعت ،املصدر السابق،ص.13
) (5السالوي (أبو العباس الناصري) ،اإلستقصا ألخبار دول املغرب األقصى( .ثالثة أجزاء) .حتقيق وتعليق :جعفر الناصري
وحممد الناصري .مطبعة دار الكتاب ،الدار البيضاء 1954م  ،ص .48
( )6نفسه.
( )7الوزان (حسن ،املصدر السابق ،ج ،2ص .169
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وقد انتشرت سرية التشبيه باخللفاء لدى ملوك السودان ،إىل درجة أننا أصبحنا ال نفرق بينهم
وبني أي خليفة عباسي آنذاك .فكان امللك جيلس يف قصره اخلاص ،ومن حوله عدد كبري من اجلواري
والعبيد واخلصيان واحلرس واملوظفني والكتاب واملستشارين واألمناء.1
كما أصبح ملوك السودان حيرصون على أخذ البيعة من والهتم ،وفروض الوالء ومجع اخلراج
وغريها . 2إذ أنه يف عهد اإلسقيني ،و منذ عودة احلاج حممد اسقيا من احلج أصبح ينظم حفال
ومراسيم لتويل أي ملك جديد احلكم .ففي اليوم الذي ينصب فيه ملك جديد على سنغاي ،يدخل
هذا األخري إىل القصر وجيلس على العرش ،وتضرب الطبول أمامه ،وتقدم إليه إشارات السلطنة ،وهي
عبارة عن قميص مزركش ،ولباس على الرأس يشبه التاج ،وأضيفت له تلك العمامة اخلضراء والسيف
والربدة اليت كان شريف مكة قد خلعها ع لى احلاج حممد عندما باركه خليفة على بالد السودان ،مث
يستقبل امللك اجلديد الوالة ،وقادة اجليش ،ويصلي الظهر يف املسجد ،بعدها يقسم مجيع موظفي
الدولة الكبار ،وأفراد العائلة املالكة ،ميني الوالء والطاعة واإلخالص له ،ويشهد على ذلك القاضي
والعلماء 3.كما تأثر االس قيا حممد توري بالنصائح اليت زوده هبا الشيخ حممد بن عبد الكرمي املغيلي
بعد األجوبة اليت قدمها ألسئلته حول شؤون احلكم.
و حىت يف بالد اهلوسا فقد تأثر ملوكها بالعلماء املسلمني و على رأسهم املغيلي الذي ساهم
يف إصالح نظامهم السياسي ،حيث قدم جمموعة من النصائح يف شؤون احلكم مللك كانو حممد رمفا
دوهنا يف كتاب عنونه مبا جيب على امللوك من حسن النية ،و هي مدونة لشروط احلكم اإلسالمي و
ما جيب ان يتصف به احلاكم املسلم ،و هذا بعدما راي من انتشار التقاليد الوثنية يف ممالك اهلوسا،
كما سامهت شخصيات علمية أخرى يف إصالح نظام احلكم يف ممالك اهلوسا حيث تشري املصادران
هناك شخصيات علمية سامهت يف دعم السنة و امناط العيش و احلكم اإلسالمية بكانو ،منهم امحد
بن عمر اتقيت التنبكيت ،وهو جد امحد بابا التنبكيت ،الذي دخل كانو و درس هبا حنو سنة
1487م ،و فيما بني 1504و 1518وصل عبد الرمح ان سقني املغريب ،و هو تلميذ ابن غازي
)1( Deschamps (Hubert) , L’Afrique Noire précolonial. Presses universitaires de France, Paris,
1962,PP 52et 53

) . (2زبادية ،املرجع السابق ،ص .63
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املؤرخ ،إىل كانو قادما من مصر و درس هبا ،و كان زميله خملوف البلبايل (املتويف بعد 1434م)،
نشيطا هو اآلخر يف حقل التعليم بكانو و كتسينة ،حيث قام هذان الشخصان بنشاط تعليمي كان
له تأثري يف الناحية السياسية بكانو حيث قاموا بقطع األشجار املقدسة يف عهد حممد رمفة.1
ب .الوزارة:
يعد ابن بطوطة والعمري أهم مصدرين مكتوبني تطرقا إىل أكرب قدر من التفاصيل حول
الوظائف واخلطط اليت عرفتها إمرباطورية مايل خالل أوج قوهتا يف القرن الثامن للهجرة14/م ،ورغم
ذلك فإننا ال جند من بني الوظائف اليت ذكروها منصب وزير)2(.ولكننا إذا متعنا جيدا يف تلك
الوظائف فإن عددا منها يوازي منصب الوزير عند العرب املسلمني آنذاك ،ولكنها تعطى هلا أمساء
أخرى .فحسب الروايات الشفوية فأن مملكة مايل كانت تضم وظائف تعادل وظائف الوزراء يف إطار
مبدأ تقسيم العمل ،فكان هناك وزير يتكفل باألجانب وآخر يتكفل بالضرائب وثالث يشرف على
الشؤون الدينية وغريهم )3(.ولكنهم يف احلقيقة كانوا كلهم عبارة عن مسؤولني عن القطاعات اليت
كلفوا هبا أمام الوزير األول الذي ينتدبه امللك بنفسه ويعدون تابعني له مباشرة.

( )4

ورمبا كان هذا الوزير األول هو النائب الذي ذكره ابن بطوطة خالل وصفه جمللسه باملشور ،وأن
الفرارية هم الوزراء التابعني له ،لكن ابن بطوطة مل يشر إىل وظيفة هذا النائب وال الفرارية باستثناء ما
ذكره عن كوهنم أول من يدخل إىل جملس امللك حاملني معهم فسني وكبشني ،كما ذكر قيامهم
بشكر امللك بنزع قسيهم ملا وزع على الناس الذهب فوق رؤوسهم)5(.ويف موضع آخر ذكر ابن
( )1مهدي ادامو ،اهلوسا و جرياهنم بالسودان األوسط ،يف كتاب تاريخ إفريقيا العام ،اجمللد الرابع ،الصادر عن اليونسكو،
املطبعة الكاثوليكية ،بريوت ،لبنان ،1988 ،ص296
( )2يذكر القلقشندي ( ،ص ) 298بأن هذه اململكة كان يوجد فيها الوزراء والقضاة والكتاب ،ويقول بأنه نقل ذلك عن كتاب
مسالك األبصار للعمري ،لكننا مل جند وظيفة هبذا االسم عند العمري( .القلقشندي(أبو العباس أمحد) ،صبح األعشى يف
صناعة االنشا ،اجلزء اخلامس ،املطبعة األمريية بالقاهرة1333 ،هـ1915 /م.
)3 ( Bwemba-Bong ,Quand l’Afrique était l’or noire de l’europe,volume1,éditions Menaibuc,
 Joseph K i-Zerbo et René Holenstein , A quand l’Afrique . Éditions de l’ambe,ـ 2005,p26
2003, p76 .
)4 (ONESCO , Histoire de l’humanité (600-1492). Editions Unesco, Paris, 2008, p1171

) (5املصدر السابق ،ص .687 ،685
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بطوطة قصة رواها احد القضاة للملك ،ومفادها ،هناك جرادة تكلمت وقالت بأن هللا يبعثها للبالد
اليت يكثر فيها الفساد إلفساد زرعها ،وهنا قام الفرارية ونزعوا عمائمهم كعالمة لتربئهم من الظلم.
فمن خالل كالم ابن بطوطة يظهر لنا املكانة الرفيعة اليت يتمتع هبا النائب والفرارية لدى امللك ،من
خالل األسبقية اليت تعطى هلم يف دخول جملسه ،وهي مكانة ال يناهلا عادة إال الوزراء واملسؤولني
الكبار يف الدولة ،كما نستنتج من نزع الفرارية لعمائمهم أمام قصة اجلرادة وتربئتهم من الظلم ،أن
هؤالء الناس كانوا يشعرون مبسؤوليتهم على إقامة العدل وحماربة الظلم يف ربوع اإلمرباطورية ،وهي
الوظيفة اليت كان يضطلع ها الوزراء خالل العصور الوسطى.
( )1

وقد تكلم ابن خلدون عن رجل توىل احلكم يف مملكة مايل مباشرة بعد مقتل منسا مغا ابن منسا
موسى الثاين و هو زوج أم منسا موسى الثاين ويدعى صندكي الوزير( .)2فرغم أن كالم ابن خلدون ال
يوضح إن كان صندكي هو اسم هذا الوزير ،أم هو لقب خاص بكل من توىل الوزارة يف مايل ،إال
أن بعض املؤرخني استنتجوا من هذا بأن الوزير يف عهد خلفاء سوندياتا كان يلقب بـ"صندكي"
( ،)Sandiguiأوديون صندكي()3(.)Dyon sandiguiورغم أن ابن خلدون يذكر يف موضع
آخر بأن الوزير كان يدعى عندهم ماري ،ومنه اشتق اسم ماري جاطه( ، )4إال أننا جند بأن ابن
خلدون يذكر يف موضع آخر من نفس املصدر ،بأن معىن ماري عند املاليني هو األمري وليس
الوزير.

( )5

لذلك فإننا نعتقد بأن الوزير الذي ذكره ابن خلدون مل يكن يلقب مباري جاطة على أساس
الوظيفة ،و إمنا كان ذلك امسه الشخصي .لكن الشيء الذي نفهمه من رواية ابن خلدون هو أن هذا
الصندكي كان كثريا ما ينفرد بأمور الدولة عندما جيد ملوكا ضعافا مثلما حدث يف أواخر عهد منسا
مغا.
()1نفسه،ص.688
()2ـ ابن خلدون(عبد الرمحان) ،كتاب العرب .مراجعة سهيل زكار ،دار الفكر للطباعة و التوزيع و النشر ،بريوت ،لبنان،
1421هـ 2000/م .مج.270 ،6
( )3طرخان (إبراهيم علي) ،دولة مايل اإلسالمية.دراسات يف التاريخ القومي اإلفريقي .اهليئة املصرية للكتاب ،القاهرة ، 1973
ص .129
( )4املصدر السابق ،مج ،6ص .269
()5نفسه ،ص . 266
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وإذا رجعنا إىل الروايات الشفوية املندية فأننا جند بان الوزير كان يدعى "فارما" وهي كلمة مندية
مركبة من كلمتني مها فا ( )Faأوفار ( ) Farواليت تعين األب أو الوالد ،وكلمة ما( )Maوهو اسم
موصول يلعب دور ظرف املكان يف اللغة املندية ،ويعين مكان منخفض أو األسفل( ،)1وبالتايل
فيمكن أن يكون ابن بطوطة قد ذكر الفراري قاصدا هبا فارما اليت تعين الوزير ،أو فار اليت تعين الوالد
أو األب ،خاصة وأنه مل يكن يتقن اللغة املندية ،إذ كان يستعني بالرتمجان ملخاطبة منسا سليمان.
وحسب الروايات الشفوية فإن الوزارات يف مملكة مايل كانت متعددة ،فهناك وزير الثقافة
الذي يدعى "بابيلي فارما" ووزير األمالك الذي يدعى "واين فارما" أو(دوغو فاما) .أما وزير املياه
على النيجر الذي يعد املسؤول على الصيد واملالحة به فيدعى"جيتيجي فاما" ،كما وجد وزير
الغابات الذي كان يطلق عليه اسم "ساو فارما" أو"تو فاما" ،والوزير املكلف باخلزينة املدعو"خاليسي
فارما" أو "فودي فاما" )2(.وجنده يف بعض املصادر باسم سانتيجيوهو يف احلقيقة أمني خمازن الغالل
امللكية ،والذي يعترب مبثابة وزير املالية)3(.وهلذا نعتقد بأن ساجنيييت وصندكي الذي ذكره ابن خلدون،
ما هو إال حتريف لكلمة سانديكي اليت تعين وزير املالية أو وزير املخازن امللكية ،باللغة املالنكية .كما
وجدت هناك وزارة مكلفة بالضرائب أيضا.

( )4

وقد عرفت سنغاي بعض الوزارات ،اليت تعود إىل فرتة خضوع غاو حلكم أسرة كيتا ،ومنها
خالص فارما وهو وزير املالية ،وزير البيض أو األجانب وهو كوراي فارما ،والوزير األول أو نائب
اإلمرباطور وهو األمني العام لإلمرباطور ويدعى الكنفاري أو الباالما( ، )5ولكن وظيفة الوزير مل تكن
تقتصر على تسيري أمور قطاعه وتنفيد سياسة امللك يف القطاع الذي كلف به ،وإمنا كانت له مهمة
إقليمية تضاف إىل مهمته الوزارية أال وهي تقدمي االستشراف املستقبلية عن إقليم ما ألصحاب

)1 ( Delafosse(Maurice) , Essai de manuel pratique de la langue Mandé ou Mandingue. Ernest
Leroux éditeur, Paris, 1901, p12.
)2 ( Niane Temsir Djibril, Recherches sur l’empire du mali au moyen âge, mémoire de
l’institut national de recherche, Conakry, La Guinée, 1962, p55,

()3جربيل متسري نياين ،مايل و التوسع الثاين للمندينغ ،ص.17

(4 ) Bwemba-Bang , Op.Cit,p28.

()5جربيل متسري نياين،مرجع سابق ،ص. 172
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السلطات اإلدارات احمللية من أمراء وحكام مقاطعات ،وبذلك لعبوا دور اجلسر الذي يربط بني امللك
وحكام اإلمارات التابعة إليه )1(،لذلك قال عنهم ابن بطوطة بأهنم أمراء(.)2
كما كان الوزراء يقومون بالرتمجة حلكام املقاطعات الذين يأتون لزيارة امللك ملا يكونوا من مناطق

ال تتكلم لغته ،حبيث يتولون مهمة شرح قضاياهم ومشاكلهم للملك(.)3
ب .أثرها يف امليدان العمراين:

أن ازدهار احلياة الثقافية و العلمية يف غرب افريقيا تبعه ازدهار يف الذوق الفين و خاصة امليدان
العمراين ،كما أن تفتح االفارقة على الثقافة العربية اإلسالمية جعلهم يستمدون منها الكثري من
اخلصائص يف اجملال العمراين ،لكنهم اثبتوا خصائصهم االبداعية يف هذا اجملال ،فقد أصبحوا يتميزون
عن غريهم من الشعوب يف هذا اجملال ،حيث متكنوا من وضع أسس الفن املعماري السوداين ،وهو
الفن الذي جيمع بني الطراز اإلسالمي وحيتفظ باخلصوصيات اإلفريقية.
فالطراز املعماري السوداين القدمي كان بسيطا متيزه البناية ذات السقف املستدير ،وذات الشكل
اهلرمي املغطى بالقش ،أما احليطان فكانت تُبىن بالطوب ونادرا ما كانت تتخللها احلجارة ،كما كانت

توجد بالقرب من البيت زريبة لرتبية املاشية)4(.فكانت العاصمة نياين يف عهد سوندياتا كيتا مبنية
مساكنها بالطني وأسقفها مصنوعة من القصب)5(.وحىت مدينة متبكتو كانت يف البداية مبنية بعيدان
األشجار وحشائش النباتات ،ويف مراحل أخرى من تارخيها قبل أن حيكمها منسا موسى كانت تبىن
من شجر الصيان وهو نوع من األشجار ذات اجلذوع الغليظة ،أو مبنية بأوتاد خملوطة بالطني
ومسقوفة بالتنب.

( )6

لكن وصول منسا إىل احلكم أحدث ثورة حقيقية يف اجملال العمراين املندي خاصة والسوداين
عامة ،فخالل تواجده مبكة املكرمة ألداء فريضة احلج سنة 1324م ،تعرف على مهندس وشاعر
( )2املصدر السابق ،ص .682

)1 (Joseph k i-Zerbo et René holenstein , Op.Cit, p76.
)3 ( Bwemba-Bong, Op.Cit, p26 .

)(4زبادية(عبد القادر) ،احلضارة العربية و التأثري األوريب يف إفريقيا الغريب جنوب الصحراء (.دراسات
الوطنية للكتاب ،اجلزائر1989 ،م ،ص .52

ونصوص) .املؤسسة

)5 ( Mauny(Raymond), Les siècles obscurs Op.Cit, p160.

( )6باري(حممد فاضل) و كريدية(سعيد إبراهيم) ،املرجع السابق ،ص . 98
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ومهندس أندلسي هو أبو إسحاق الساحلي املعروف بالطوجين()1فاصطحبه معه إىل مايل ،فقام هذا
األخري الذي كان بارعا يف اهلندسة والتصميم بإحداث ثورة يف الطراز املعماري السوداين )2(.وكان مع
الوفد املرافق ملنسا موسى خالل عودته من احلج شخص يدعى املعمر أبو عبد هللا بن خدجية الكومي
الصنهاجي ،وهو أمري من ولد عبد امل ؤمن بن على زعيم املوحدين ،كان قد التقاه يف طريق عودته من
احلج ،مبدينة غدامس(.)3
وعند مرورهم مبدينة غاو عاصمة سنغاي اليت أصبحت تابعة إلمرباطورية مايل ،أبدى املعمر
اندهاشه لوضعية مسجدها املرتدية ،واليت كانت تشبه كل منازل البلد يف تلك الفرتة واملتمثلة يف كوخ
سقفه من القش )4(،لذلك نبه منسا موسى إىل أن هذه البناية ال ترقى ملكان يعبد فيه هللا ،وال ترقى
إىل مقام اإلمرباطور ،ذلك أن الطراز املعماري السوداين البسيط كان ما يزال يطغى على بنايات
ومساجد اململكة ،فاملساجد كانت قليلة وال توجد يف كل مكان ،وتفتقد إىل اللمسات الفنية
للعمارة ،فأغلب أمكنة الصالة مبدن اململكة كانت عبارة عن مربعات أو دوائر رملية تفصل الطريق
العمومي بإطار من احلجارة ،وتدعى (باتوما) ،وكانت هناك مصليات تأخذ شكل كوخ كبري من
القش( ، )5وطلب هذا األمري املوحدي من أيب إسحاق الساحلي لبناء جامع أكثر رخاء ورونق،
فطلب هذا األخري بأن حيضروا له املواد والسلع واأليدي العاملة اليت يتطلبها هذا اإلجناز ،فقام ببناء

( )1هو أبو إسحاق إبراهيم الغرناطي بن الفقيه الفرضي حممد األنصاري األوسي الغرناطي ،املعروف بالساحلي والطوجين ،وهو من
أهل غرناطة من بيت صالح وثروة وأمانة ،وكان أبوه أمني العطارين بغرناطة ،وكان من أهل العلم فقيها متفننا ،وله الباع املديد يف
الفرائض ،كان يف صغره موثقا بسماط شهود غرناطة ،وجال ببالد املغرب ،مث قدم القاهرة ودخل الشام والعراق ،ودخل اليمن
واحلجاز ،وعاد إىل مصر ،مث سار إىل بالد السودان واستوطنها زمنا طويال ،بالغا فيها أقصى مبالغ املكانة واحلظوة والشهرة
واجلاللة ،واقتىن ماال دثر( .العسقالين(ابن حجر) :الدرر الكامنة،ج،1ص ).211ويذكر دوالفوس بأنه تويف بتمبكتو خالل فرتة
حكم منسا سليمان سنة 1346م (.)Haut Sénégal-Niger,t2,p190
( )2السالوي (أبو العباس الناصري) ،االستقصا ،مصدر سابق، ،ص ص74و .75
( )3ابن خلدون ،املصدر السابق ،ج،6ص . 267
( )4ذكر العمري بأن مدينة نياين كانت مبنية وسقوفها باألخشاب والقصب وغالب سقوفها قباب أو جلمونات كالقباب ،وأرضها
تراب مرمل( .املصدر السابق ،ص)111
()5قداح نعيم ،افريقيا الغربية يف ظل اإلسالم ،املرجع السابق ،ص. 112
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أول مسجد بالطني يف غاو ذا سقف حيتوي على سطح ،ومنارة ذات شكل هرمي ،وهو حمراب مبين
باآلجر والطني املشوي بالنار ،وأحزمة ظاهرة أصبحت متواجدة أينما وجد املسلمون يف السودان.

( )1

وهبذا ظهر طراز معماري جديد عرفت مايل من خالله مايل بناء املساجد األنيقة اليت تذكرنا
بتلك املوجودة يف اجلنوب اجلزائري واملغريب ،والقصور واملنازل اليت كانت مأوى قادة الرببر يف جبال
األطلس.فهذا الطابع املعماري الذي جسده الساحلي ظه ر جليا مع بناء القبة املربعة الشكل بالقصر
امللكي مبدينة نياين ،فلقد كان القصر امللكي لعائلة كيتا مكون من جمموعة من املنازل دائرية الشكل
مرتبطة مع بعضها البعض عن طريق سور للدعم ،وكلها تؤدي إىل ناحية اجلنوب أين توجد ساحة
عمومية كبرية ،وهي املكان الذي كان يست قبل فيه امللك رعيته ،كما توجد قاعة أخرى ذات شكل
مثلثي وهي خاصة باستقباالت امللك اخلاصة ،وهي القاعة اليت أضافها املهندس أبو الساحلي ،وهي
البناية الوحيدة املبنية باحلجارة ،عكس البنايات األخرى اليت كانت مبنية بالطني.

( )2

ولعل أهم ما أهبر املاليني واملؤرخني العرب الذين كتبوا عن املوضوع هو تلك القبة املربعة
الشكل اليت غطت قصره وحضرة ملكه ،واليت استفرغ فيها أبو إسحاق الساحلي كل موهبته
وإجادته ،حيث زينها بالكلس وأنواع األصباغ املشبعة ،والنقوش والتخرمي ،فكانت من أمجل املباين
اليت بنيت يف مايل وأتقنها ،ونالت دهشة منسا موسى واستغرابه ،حيث مل تكن إمرباطوريته تعرف
هذا الفن من قبل ،لذلك كافأ مهندسه باثنيت عشرة ألف مثقال من الترب (الذهب املسحوق)
باإلضافة إىل هدايا أخرى وصالت سنية.

( )3

إن أوصاف هذه القبة تعرب عن ميالد منوذج جديد لطابع للعمارة املغربية اليت اشتهرت بقباهبا
ومآذهنا املربعة يف عهد الزيانيني واملرينيني خاصة ،إذكانت فاس واألندلس خالل العهد امليين تتخذ
قباهبا شكال مربعا ،و حتتوي على زخارف ،واليت مل تكن موجودة من قبل يف املغرب )4(،ومن هنا
)1 ( Delafosse(Maurice) et Mouralis (Bernard) , Les Nègres. Editions l’harmattan, Paris,
2005, pp 22 e t23 ;- Delafosse(Maurice) , Haut Sénégal-Niger, tome2, p189.
)2 ( Ogunsolo(John Igué) , Les villes précoloniales d’Afrique noire. Editions Karthala, Paris,
2008, p36.

( )3ابن خلدون ،املصدر السابق ،ج، 6ص  268ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  .،ا لسالوي ،املصدر السابق. 152 ،

( )4بن قربة(صاحل) ،املئذنة املغربية األندلسية يف العصور الوسطى ،املؤسسة الوطنية للكتاب ،اجلزائر1986 ،م ،ص ص ،99
.100
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نستطيع أن ندرك مدى التأثري الذي تركه هذا املهندس املعماري األندلسي الذي حل بفاس وعاش
باألندلس ،والذي محل فنه معه إىل بالد السودان،و بالتايل عرفت مايل الفن اإلسالمي من باب
العمارة.
ملا رأى منسا موسى إجناز الساحلي يف غاو ،طلب منه إعادة إجن از مثل هذا اإلبداع يف مدينة
متبكتو اليت كانت جمرد خميم بسيط للبدو من الطوارق خالل القرن اخلامس للهجرة 11/م ،وبقيت
جمرد نقطة تتزود فيها قوافل امللح باملاء ،وذلك رغم موقعها اإلسرتاتيجي يف أعلى منعطف النيجر،
وبقيت جمهولة ،ومل تثبت بناياهتا إىل غاية القرن التاسع للهجرة 14/م )1(.فقام الطوجين بعمل كبري
يف هذه املدينة اليت سوف تصبح بفضله أشهر مدينة يف السودان الغريب ،فبدأ بإعادة بناء املسجد
القدمي لتمبكتو ليكون أكثر مالءمة إلمرباطورية كبرية كمايل ،فبنا يف موضعه املسجد الكبري باآلجر
وهو أمر مل يكن معروفا لدى السودانيني قبل ذلك)2(،فأقام له صومعة من مخسة صفوف والقبور
الصقة هبا من خارجها يف جهيت اليمني.

( )3

وقد نقل املهندس األندلسي هذا النموذج املعماري عن املغاربة الذين كانوا يقيمون القبور
بالقرب من املساجد أو بداخلها خاصة أضرحة العلماء والصاحلني )4(.وقد أطلق عل ى هذا املسجد
الكبري فيما بعد اسم جنجري بر(أي املسجد الكبري) ،وظل قائما ملدة ثالث قرون ،حبيث ما تزال
بعض أسسه قائمة إىل غاية الوقت احلاضر مبدينة بتمبكتو )5(.حيث خلص فيه أبو إسحاق الساحلي

( )1السعدي ،املصدر السابق،ص ص . 21، 20
)2 ( Cornevin(Robert et Mariane), Histoire de l’Afrique, Op0Cit, p164.

( )3السعدي ،املصدر السابق ،ص . 87

) (4يذكر عبد الرمحان السعدي بأنه ملا قام الفقيه القاضي العاقب بن القاضي حممود بتجديد املسجد الكبري بني سنيت  991و
صري
995هـ 1583/و1587م وبنا مكانه مسجدا آخر ،خرب مجيع تلك القبور وسواها مع مجيع القبور باألرض من كل جهة ّ
اجلميع مسجدا ،وزادها زيادة كبرية ( .تاريخ السودان ،ص .) 56
)5 ( Cornevin(Robert et Mariane), Op.Cit, p164.

= يذكر الظابط الفرنسي فيليكس دوبوا( )Felix Duboisالذي زار متبكتو سنة  1896م بأنه رغم أن مساحة هذا
املسجد ازدادت واتسعت خالل القرن العاشر للهجرة 16/م مع تزايد عدد سكان متبكتو إال أهنا يف احلقيقة ال ميكن أن نصفها
بالعمل الفين الكبري ،إذ تعد جمرد أسوار متفاوتة الطول والعرض واالرتفاع وال ترقى إلىمستوى حىت تلك القبور واالضرحة اليت
أنشئت جبوارها واليت تتميز بانسجام كبري تذكرنا جبمال التزيينات اليت بين هبا جامع جنيالقدميDubois (Felix).
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الطراز السوداين يف العمارة ،كما بنا اإلقامة امللكية املعروفة باملادوغو ( )Madougouوتعين أرض
السيد يف أقصى مشال غرب متبكتو ،باإلضافة إىل بنائه ألسوار املدينة اليت يبدو أهنا بنيت من أجل
محايتها بعد تعرضها هلجمات املوشي)1(.وزود وسط مدينة متبكتو بساحة كبرية مل يعرف السودان

الغريب هلا مثيال من قبل ومل توجد يف أي بلد سوداين آخر خال ل تلك الفرتة ،أو قبلها(،)2مما يؤكد
أصالة العمارة اليت أدخله منسا موسى وحداثته بالنسبة للسودان الغريب.وازداد اهتمام منسا موسى
بعد ذلك ببناء املساجد ،وخاصة بعد حجه،حيث أنشأ خالل سفره إىل احلجاز مسجدا يف كل
مدينة مر هبا من مدن السودان ،منها مسجد متبكتو الذي ذكرناه ،ومسجد دوكوري ،كوندام ،ديري،
( )3
وانكو ومسجد باكو.
بعد ذلك وجه منسا موسى جهوده العمرانية إىل مدينة جين الواقعة عند منعطف النيجر،
واليت كان أهلها ينتمون حسب التقسيم الطائفي الذي وضعه سوندياتا إىل طبقة احلرفيني ،فكانت
هذه املدينة تعج بالبنائني الذين أتقنوا عملية البناء املعروفة بالبانكو( )Bancoباحرتافية كبرية)4(،كما
ظهر خالل هذه الفرتة مهندس مغريب آخر هو معلوم إدريس املراكشي الذي عاصر أبا إسحاق
الساحلي( )5الذي يكون منسا موسى قد أوكل له مهمة بناء مدينة جين ،وبالتايل يكون قد أضاف
هلا اللمسة املغ ربية للعمارة السودانية اليت كان قد بدأها املهندس الغرناطي .فامتزجت يف جين عبقرية
تصميم إدريس املراكشي مع احرتافية بناؤوا جين ،لذلك متيزت بنايات جين باألناقة واجلمال واإلتقان،
حيث تكونت املنازل فيها من طابق أول مؤلف من عدة أروقة ،وحتتوي على خمادع صغرية أين يوضع
فيها املاء داخل جرات من الطني ،وساحة صغرية على مستوى واحد هذا الطابق الذي ال تطل عليه
الشمس إال من هذه اجلهة.
Timbuctoo the mysterious.Translated from the frensh by : Diana White, New York, 1896,
p275.
)1 ( Ogunsolo(John Igué) ,OpCit, p41.
)2 ( Dubois)Felix( ,Op Cit,p275.

(3 ) Mahmoud kati , OpCit, p56.
(4 ) Niane djibril temsir , Le soudan occidental au temps des grands empires. Présence
Africaine, Paris, 1975, p134.

) (5يعتقد األستاذ عبد القادر زبادية بأن معلوم إدريس هذا كان أحد مساعدي الساحلي( .مملكة سنغاي يف عهد
االسقيني.الشركة الوطنية للنشر و التوزيع ،اجلزائر ،1971 ،ص .)107
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أما الطابق األرضي فإنه موزع بنفس الطريقة ،ويستعمل كمخزن حلفظ األرز والذرة البيضاء،
كما يستخدم كإسطبل للحيوانات .وهذا املخزن يؤدي إىل ساحة أخرى توجد خلف املنزل ،ويتم
الصعود من الطابق األرضي إىل العلوي عن طرق ُسلمني واحد منهما يوجد عند املدخل واآلخر يف
الساحة بالداخل .أما السقف فكان مغطى بقطع خشبية متباعدة عن بعضها مبسافات معينة
ويغطيها الطني لتشكل سطحا صغريا حماط حباجز مرتفع قليال ،ويتم الصعود إىل هذا السطح عن
طريق سلم من عشر درجات( . )1باإلضافة إىل املنازل قام إدريس املراكشي ببناء اجلامع الكبري مبدينة
جين ،الذي ميثل منوذجا حقيقيا للتمازج املعماري السوداين مع العمارة املغربية(.)2
وكان عهد منسا سليمان شقيق منسا موسى هو أيضا زاخرا باالجنازات العمرانية ،فبنا املساجد
العادية واملساجد الكبرية ،ورفع املآذن ،فاقد كان حريصا على صالة اجلماعة يف املساجد وجعلها
فرضا على الناس ،فقد ذكر ابن بطوطة بأنه يف عصر هذا امللك كان الناس مواظبني على الصلوات
وملتزمني بأدائها يف مجاعة ،حىت إذا كان يوم اجلمعة ومل يبكر اإلنسان إىل املسجد مل جيد أين يصلي
لكثرة الزحام )3(.مما تطلب بناء املزيد من املساجد ،كما وسع مدينة نياين العاصمة إىل أن أصبحت
مساحتها تبلغ حوايل بريد طوال وعرضا )4(،وجعل بناياهتا مكونة من طبقات من الطني تشبه أسوار
( )5
وحدائق دمشق ،وسقفها يتخذ شكل قبة أو سنام مجل.
وعموما فإن اجلهود اليت بذهلا امللك منسا موسى ،جبلب هذا املهندس األندلسي والذي كان
مبثابة وزيره للعمران والفنون اجلميلة حسب دوالفوس وموراليس )6(،قد أفرزت طرازا معماريا يوافق بني
ا لطراز املغريب املوريسكي مع شكل العمارة السودانية البسيطة ،وبالتايل ظهر مصطلح ما يعرف بالفن
املعماري السوداين الذي اقرتن مبنسا موسى ومهندسه األندلسي ،وهو يف احلقيقة ليس طرازا سودانيا

)1 ( Niane djibril temsir , Le soudan occidental, p130 .

( )2قداح نعيم ،املرجع السابق ،ص. 147
( )3املصدر السابق ،ص . 690
( )4الربيد هو وحدة قياس قدمية لقياس املسافة تقدر بـ 23كيلومرتا
Mauny (Raymond) , les siècles obscurs , p160.

( )5قداح نعيم ،املرجع السابق ،ص . 150
)6 ( Delafosse (Maurice) et Mouralis (Bernard) , Les Nègres,p23.
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خالصا وإمنا يستمد خصائصه من احلضارات املتوسطية القدمية والوسطى والذي ما ي زال موجودا يف
جنوب الصحراء الغربية وجنوب املغرب األقصى.

( )1

لكن بعض املؤرخني الغربيني واملستشرقني ال يريدون االعرتاف بدور الساحلي يف العمارة
السودانية ،وينكرون وجود ذلك األثر املغريب فيها ،ومنهم من يعترب شخصية أيب إسحاق الساحلي
شخصية ومهية وال وجود هل ا ،يف حماولة لنفي أي تأثري عريب إسالمي يف العمارة السودانية .فاألستاذة
سوزان أراديون (  ) Suzan Aradeonتذكر بأن أبا إسحاق الساحلي هو جمرد أسطورة من وحي
خيال املصادر التارخيية العربية اليت اخرتعتها ،وانتشرت بعد ذلك عند األوربيني .وتقول بأنه من يقول
بوجود األ ثر املغريب فهو جاهل خبصائص العمارة السودانية ،فهي حتاول أن تقنعنا بأهنا تريد الدفاع
عن أصالة الفن املعماري السوداين ،وتتهم هذه املصادر العربية بأهنا تسعى إىل إثبات عجز
السودانيني على ببناء شيء غري األكواخ الصغرية( .)2لكنها يف املقابل مل تقدم لنا وال دليل مقنع عن
ادعائها سوى ذكر آراء املؤرخني األوربيني الذين ش ّككوا يف دور الساحلي ،فهي تستشهد بكالم
شارل مونتاي ( ،) Charles Monteilلكن هذا األخري ال ينكر وجود شخصية الساحلي ،وال
ينفي ما قام به ،لكنه ينسب للساحلي بناية واحدة وهي قاعة االستقباالت يف العاصمة نياين(.)3
كما نستشهد مبا كتبه الدكتور األملاين هنري بارث( )Henri Barthوتقول بأنه يشكك يف
أسطورة الساحلي ،لكننا لو عدنا إىل ما كتبه هنري بارث لوجدنا بأهنا ّأولت خطأ كالم بارث مبا
يدعم فكرهتا املسبقة ،حيث لو رجعنا إىل ما قاله الدكتور األملاين فنجد ما يلي «:إن متبكتو اليت يبدو
أهنا استسلمت بدون مقاومة للفاتح (أي منسا موسى) حتولت إىل عاصمة إلمارة ذات عظمة
ومكانة ،ألن الزعيم اجلديد ،وهو رجل حيوي وصديق للفنون ّزود املدينة مبسجد وقصر جديد »(.)4

هلذا فنحن نعارض ما وصلت اليه الباحثة سوزان ارادون فبارث مل ينف ومل يشكك يف
شخصية الساحلي كما تدعيه األستاذة أراديون ،بل مل يذكرها أصال ،ولكنه ينسب بناء املسجد
)1 ( Trimingham (Spencer), Op.Cit, p69.

(2 ) Suzan B.Aradeon: Al-Sahili (The historians Myth. of architectural technology tranfer
from North Africa. In Journal des Africanistes. Anneé1989, Volume 59, N°01, p99
(3 )Charles Monteil, Les empires du Mali, p86.
(4 ) Henri Barth , Voyage en Afrique septentrionale et centrale pendant les années 1849
a.Traduction de l’Almand par :Paul Ithier. Edité par :A.Bohné, librairie Paris, et A. Lacroix,
Bruxelles, 1861, tome4, 1855 pp14, 15.
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والقصر يف متبكتو ملنسا موسى على أساس أنه هو اإلمرباطور صاحب األمر والنهي ،وصاحب
السلطة التنفيذية يف مايل ،فلم يذكر من نفذ أوامره بالبناء ،لكنه يف املقابل نرى هناك تطابق كبري مع
ما ذكره السعدي الذي يقول بأن منسا موسى بنا مسجد وقصر متبكتو بعد ضمها إىل مملكته عند
عودته من احلج سنة 1326م726/هـ(.)1
كما يذكر بأن هذا اإلمرباطور كان صديقا للفنون ،وحنن نعلم بأن ولعه بالفن هو ما جعله
يصر على جلبه إىل بالده.ومن الشواهد اليت استندت إليها
يتقرب من هذا املهندس الشاعر ،و ّ
األستاذة يف نفي األثر املغريب يف العمارة السودانية كالم موريس دوالفوس ،لكننا جندها هنا تتناقض
مع ما ذهبت إليه ،فهي تقول بأن دوالفوس قد أشار إىل أن منسا موسى هو الذي طلب من
الساحلي إدخال النموذج السوداين إىل العمارة السودانية وأن هذا األخري(أي الساحلي) استوحى
تفاصيلها من النموذج املغريب.

( )2

وبذلك ميكن أن نستنتج بأن ما ذهبت إليه األستاذة سوزان أراديون ال يقوم على أية أسس
علمية ،ويبقى جمرد أحكام مسبقة خاطئة وتفنيد ألحداث تارخيية أكدهتا كل املصادر التارخيية
واألحباث األثرية( .)3فاملصادر العربية مل تنكر وجود عمارة سودانية ،ولكنها تعرتف بأهنا كانت بسيطة
وتفتقد إىل الرقي الذي وصلت إليه العمارة املغربية ،وما إصرار منسا موسى على جلب املهندس
الغرناطي إىل بلده إال ملهمة البناء.
صحيح أن البناء األول الذي قام به أبو إسحاق الساحلي واملتمثل يف مسجد مدينة غاو كان
باقرتاح من األمري املوحدي املعمر ،لكن البنايات األخرى اليت أقامها يف كل من متبكتو ونياين كانت
بطلب من منسا موسى .وهو ما يعين افتقاد مايل ملن يتقن هذا الفن ،كما أن انبهار امللك منسا
موسى باالجناز الذي قام به الساحلي من خالل بنائه لتلك القبة املربعة بقصره يف نياين ،والسخاء

) (1السعدي ،تاريخ السودان ،ص ص7و .87
(2 ) Suzan B. Aradeon, Op.cit. pp99, 100.
)3 ( Raimbault (Michel) et Kléna (Songo), Recherches archéologiques au Mali. Éditions
Karthala, Paris, 1991.
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الذي أبداه يف مكافأته عليه لدليل على عدم وجود عمارة يف مايل بذلك الرقي واإلتقان ،خاصة وأن
ابن خلدون قد أكد ذلك بقوله « :مل تكن إمرباطوريته تعرف هذا الفن من قبل» (.)1
 3ـ املراسالت العلمية بني حواضر غرب إفريقيا و دورها العلمي و الثقايف :
من بوادر النهضة العلمية اليت شهدهتا احلواضر العلمية و الثقافية يف غرب افر يقيا تلك
املراسالت اليت متت بني علماء و دعاة املنطقة و علماء و مصلحني من املشرق و املغرب اإلسالميني
حول مسائل فقهية أو عقدية أو غريها ،باإلضافة إىل املبعوثون يف مهام تعليمية إىل احلجاز و مصر.
فلقد كانت هذه املراسالت هتدف إىل توجيه الدعاة و تدعوهم إىل املنهج القومي و السليم ،كما
تدعوهم إىل تصحيح األفكار و العقائد و املمارسات املنحرفة احلاصلة يف الدين  ،كما تبني هلم طرق
التعليم و مناهجها و سبل حل اخلالفات بني املسلمني و آثارها السلبية على األمة اإلسالمية.
و من أشهر هذه املراسالت رسالة اإلمام احلافظ جالل الدين السيوطي لسالطني بالد التكرور
عموما و بالد كاتسينا يف اهلوسا خصوصا ،و قد ضمنها الوصية بتقوى هللا و الثناء عليه والتذكري
باآلخرة ،و عدم االغرتار بالدنيا و زينتها ،و الوقوف إىل جانب الشريعة و إنكار املخالفات الشرعية
اليت انتشرت يف بعض بالدهم.2
و ذكر حممود كعت يف تاريخ الفتاش أن األسقيا حممد توري ملا كان عائدا من احلج التقى مبصر
بالسي وطي سأله عن قضايا فكانت إجاباته موافقة إلجابات علماء السودان الغريب الذين كان األسقيا
قد سأهلم مثل حممد بن عبد الكرمي املغيلي . 3كما كانت للسيوطي مراسلة أخرى للمغيلي مشلت حتر
مي علم املنطق بينما رد عليه املغيلي برسالة حيلل فيها املنطق و يرد عليه و ختمها بقصيدة شعرية يف
هذا الرد.4

( )1ابن خلدون ،املصدر السابق ،ج، 6ص . 268
( )2هارون املهدي ميغا  ،املراسالت العلمية و آثارها التعليمي،و الدعوي بغرب إفريقيا ،جملة قراءات افريقية ،العدد الثالث،
ديسمرب 2008م ،ص .3
( )3حممد بن عبد الكرمي املغيلي ،أسئلة األسقيا وأجوبة املغيلي ،حتقيق :عبد القادر زبادية ،الشركة الوطنية للنشر والتوزيع،
اجلزائر1974 ،م ،ص ص .6،7،8
( )4امحد بابا التنبكيت ،نيل االبتهاج يف تطريز الديباج ،مصدر سابق ،ص.332
38

و يف السودان األوسط فقد جرت مراسالت بني الشيخ حممد األمني كامني سلطان كامن والشيخ
عثمان دان فوديو خليفة املؤمنني بسوكوتو ،حيث دارت مواضيع املراسالت بينهما حول حكم اجلهاد
يف بالد اهلوسا و كامن بورنو ،علما بأن الكامني درس يف املدين ة املنورة والقاهرة و فاس ،وذاع صيته
ببالد السودان األوسط ،و أصبح له تأييد و نفوذ و تأثري كبري على الناس ،و كان يرى بأن جلو
الشيخ عثمان دان فوديو إىل اجلهاد يف صفوف املسلمني الذين كانوا خاضعني للممالك الوثنية يضر
باملسلمني و ينحرف عن رسالة اإلسالم احلقيقية  ،باالضافة إىل واجبه للدفاع عن بالد كامن بعدما
احتلتها قوات عثمان دان فوديو فكانت بينهما حروب بالبنادق و السيوف و حروب بالقلم عن
طريق املراسالت اليت محلت مناظرات علمية ودينية .فلقد بلغت تلك املراسالت عشرات الرسائل و
دامت ست سنوات دافع فيها كل واحد منهما عن مواقفه ،و لقد سامهت تلك املراسالت بينهما يف
تصحيح الكثري من املفاهيم مستندين إىل الكتاب و السنة.1

( )1هارون املهدي ميغا ،املراسالت العلمية ،مرجع سابق ،ص.6
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احملور الثاين
مظاهر احلياة الثقافية و العلمية يف احلواضر اإلفريقية:
 .2مؤسسات التعليم:
بعد انتشار اإلسالم يف غرب افريقيا و قيام دول سودانية اسالمية مثل غانة و مايل وسنغاي،
حتولت تلك املراكز التجارية و السياسية إىل مراكز علمية بعدما اقيمت هبا مساجد حتولت الة
جامعات و مراكز إشعاع علمي ،حيث استقطبت العلماء و الطلبة من كل بالد السودان ،حيث
ذك ر السعدي انه بعدما اسلم سلطان جين الذي يدعى كنرب حضر إسالمه  4200عامل كانوا
موجودين يف مدينة جين( ، )1و هو رقم كبري يدل على أمهية املدينة من الناحية العلمية .و لو أن
املقصود بالعامل عند السعدي هو معلم الصبيان ،أي حىت معلم يف الكتاتيب كان يطلق عليه اسم
عامل (.)2
إن هذا العدد من املعلمني و القراء املنتشرين يف أرياف و مدن مملكة جين يدل أيضا على
انتشار التعليم و االهتمام به خاصة يف عهد االسقيني و هو الفرتة اليت كان يقصدها السعدي

بالدراسة .فالتعليم كان موجودا حىت يف الفرتات السابقة أي فرتة حكم سوندياتا كيتا ( ،)3خالل
القرن13م ،أين كان يتم عن طريق الكلمة فقط ،أي عن طريق الرواية الشفوية اليت كانت حتفظ
عن ظهر قلب ،وتتوارثها األجيال وتلقن عن طريقها العلوم واملعارف(.)4

) (1السعدي(عبد الرمحان) ،تاريخ السودان ،طبعة هوداس ،باريس ،1964،ص.12

) (2عز الدين عمرو موسى ،دراسات إسالمية غرب افريقية ،دار الغرب اإلسالمي ،بريوت ،لبنان 2003 ،م ،طبعة ثانية،
ص.115
) (3اذا اخذنا برواية كل من ابن خلدون و دوالفوس فسوندياتا يكون قد عاش بني  1190و  1262م ،ذلك أن دوالفوس
يقول بانه ولد سنة  ،1190و انه توىل احلكم سنة  1235أي بعد انتصاره على الصوصو يف معركة كريينا ،بينما يقول ابن
خلدون انه حكم 27سنة ،و هبذا تكون فرتة حكمه بني  1190و 1262م.
(6) Devey (Muriel) , La Guinée ,Editions Karthala, Paris, 2009.p285.
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لكن مع ظهور املمالك السودانية اإلسالمية ،و ظهور ذلك اجليل من امللوك احلجاج
واحتكاكهم باحلضارة اإلسالمية يف املغرب واملشرق ،بدؤوا يتعرفون على الطرق التعليمية اجلديدة،
وأخذوا ينقلوهنا إىل إمرباطوريتهم اليت كانت تتهيأ ألن تكون إحدى أقطاب الثقافة العربية
اإلسالمية(.)1
وكان التعليم يف البداية يقتصر يف أول األمر على األساتذة العرب والرببر القادمني من املغرب
اإلسالمي ،وبعد مدة تكونت طبقة من املعلمني السودانيني الذين خترجوا من خمتلف املدارس املشرقية
واملغربية ،وكان دورهم يف البداية يقتصر على تعليم امللوك القرآن وبعض شرائع اإلسالم واللغة العربية ،
وكانوا يتلقون مكافآت على ذلك( ، )2مث تطور التعليم ليشمل علوم اخرى ،و مستويات اعلى.
و كانت مؤسسات التعليم يف حواضر غرب إفريقيا متتاز بظاهرة عامة و هي ارتباطها الشديد
بالدين ،حيث كانت يف البداية املدارس مرتبطة باملساجد و ملحقة هبا ،فايل جانب كل مسجد كان
هناك غرفة او غرفتان لتعليم األوالد ،و هناك أمكنة أخرى ليبيت فيها الطالب القادمني من البالد
البعيدة ،و هناك مساجد خصصت كلها لتلقي العلم كانت تعقد فيها حلقات ملختلف العلوم
الشرعية.3
.2مراحل التعليم:
مع ظهور احلواضر الكربى يف عهد امرباطورية مايل و سنغاي ظهرت معه املؤسسات التعليمية
الكربى ذات املستوى العايل مثل جامع جنجربري و سيدي حيي يف تنبكتو و جامع سنكاري يف مدينة
جين ،حيث كانت متر مبراحل تعليمية تبدأ من االبتدائية إىل غاية املرحلة العليا اليت يتخرج منها
الطالب عاملا.
أ .مرحلة التعليم االبتدائي (الكتاتيب):

) (1نور الدين شعباين ،دور عائلة كيتا يف مملكة مايل اإلسالمية و عالقاهتا اخلارجية بني القرنني 5و10هجريني ،رسالة دكتوراه يف
التاريخ الوسيط ،جامعة اجلزائر ،السنة اجلامعية2012.2013 :م ،ص .279
)(2قداح نعيم ،حضارة اإلسالم وحضارة أوربا يف إفريقيا الغربية .الشركة الوطنية للطباعة والنشر ،اجلزائر ،طبعة ثانية1975 ،م،.
ص .160
( )3نفسه ،ص ص  158ـ .159
41

قبل احلديث عن هذه املرحلة ،جتب اإلشارة إىل أن عملية التعليم ختتلف جزئيا بني األقطار
اإلسالمية ،وقد أوضح العالمة ابن خلدون ذلك يف مقدمته عندما حتدث عن تعليم األوالد واختالف
مذاهب األمصار اإلسالمية ،حيث قال“ :إن تعليم األوالد للقرآن الكرمي شعار من شعائر الدين،
أخذ به أهل امللة ،ورجوا عليه يف مجيع أمصارهم ،ملا يسبق إىل القلوب من رسوخ يف اإلميان وعقائده
من آيات القرآن ،وبعض متون األحاديث ،وصار القرآن أصل التعليم الذي ينبين عليه ما حيصل بعد
من امللكات...واختلفت طرقهم يف تعليم القرآن لألوالد باختالفهم ،باعتبار ما ينشأ من ذلك التعليم
من امللكات(.)1
وتعد املرحلة االبتدائية أساسية للطالب ،حيث تستقبل األطفال منذ نعومة أظافرهم ،وتلقنهم
هتذيبا دينيا سليما يتزودون فيها مبعرفة مبادئ القراءة والكتابة ،وحيفظ هلم القرآن الكرمي وتدرس هلم
اللغة العربية حىت يتمكنون من كتابتها،كما كانوا يدرسون بعض املواد العلمية( ،)2وعادة ما تضم
هذه املرحلة الطالب صغار السن ،بداية من سن اخلامسة حىت مرحلة الصبا ،وكانت مدة بقاء
الطالب فيها تراوح بني اخلمسة والستة أعوام يف املتوسط؛ حيفظ فيها أجزاء من القرآن الكرمي ،ويتقن
يلم مببادئ اللغة العربية ..وكل ذلك يتم عن طريق الكتابة على األلواح
فن الكتابة واخلط ،و ّ
اخلشبية .إن هذه املرحلة من التعليم تقوم هبا الكتاتيب ،وقد اختلفت مسمياهتا يف إفريقيا الغربية
باختالف قبائلها؛ فقبيلة الولوف تطلق عليها اسم“ دارا”،وقبائل بالد شنقيط( موريتانيا )يعرفوهنا
بـ“ احملظرة ،أما قبائل التكرور فيدعوهنا“ ديا جلانيت”،يف حني تسمي قبائل أخرى معلم الكتاتيب
“ معاالم” ،وهو حتريف للفظ معلم(.)3

أما نظام التعليم فقد كان يتميز بالصرامة الشديدة ،وكثافة الربامج ،حيث كان يف جين مثال خيرج
املعلم من بيته إىل املسجد يف منتصف الليل ،فيبدأ احلصة وجيلس حوله الطلبة ،فيتابعون الدرس إىل
( )1عبد هللا عيسى ،التعليم اإلسالمي يف غرب إفريقيا خالل القرن  ،16جملة البيان االلكرتونية ،العدد ،228موقع الكرتوين:
 .http://www.albayan.co.ukتاريخ االطالع عليه :يوم خلميس  22مجادى األول  1439هـ  -املوافق ل ـ ـ ـ
ـ2018 /02/08م
( )2باري (حممد فاضل) و كريدية(سعيد إبراهيم) ،املسلمون يف غرب إفريقيا  ،تاريخ وحضارة.دار الكتب العلمية ،بريوت،
لبنان2007،م ،طبعة أوىل ،،ص . 105
( )3حسن الوزان  ،وصف إفريقيا ،ترمجة عن الفرنسية حممد حجي وحممد األخضر ،اجلزء الثاين( ،بريوت :دار الغرب اإلسالمي،
 ،)1983ص .263
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غاية صالة الصبح ، ،وعند هناية الصالة يعودون إىل أماكنهم إىل غاية منتصف النهار أين يعود املعلم
إىل بيته ،مث يعودون إىل الدراسة بعد صالة الظهر ،وتنتهي احلصة مع صالة العصر( .)1كما كان
اآلباء حيرصون على حفظ أبنائهم للقرآن وكانوا يعاقبون أبناءهم عليها أشد العقاب كما خيربنا بذلك
ابن بطوطة( . )2وكان الفقيه احلاج التمبكيت ،الذي توىل القضاء بتمبكتو يف أواخر عهد دولة مايل
كان قد أصدر أمر بقراءة نصف حزب من القرآن بعد صاليت العصر والعشاء يف جامع سنكري(.)3
ب .مرحلة التعليم الثانوي:
فكان يتخصص فيها الطالب لدراسة علوم القرآن وتفسريه ،باإلضافة إىل دراسة مواد أخرى
مثل الفقه واحل ديث والفكر اإلسالمي واألخالق اإلسالمية واألدب العريب،كما كانوا يدرسون الطب
واجلراحة وعلم الفلك والرياضيات والفيزياء والكيمياء واللغات والتجارة( . )4بعد ذلك يتدرج الطلبة
يف مناهج أخرى لتشمل حلقات درس وندوات جتري فيها مناقشات فقهية ،وفلسفية حيث يُ َدرس

هلم منطق أرسطو ومقامات احلريري( . )5كما كانوا يدرسون الفقه املالكي خلليل بن إسحاق(.)6

وكانت دراسة النحو تقوم على االستنتاج ،إذ يقرؤون النص األديب ويناقشونه من خالل بعض
املسائل النحوية مث تستخرج القاعدة( . )7بعد ذلك تأيت املراحل العليا من التدريس يف متبكتو وفاس
والقاهرة وهو ما يعادل التعليم اجلامعي ،حيث يتم التدريس يف هذه املرحلة على أساتذة مرموقني يف
جمال التعليم اإلسالمي ،هنا يصبح املنهاج أكثر ختصصا وعمقا يف البحث ،حيث كان األستاذ يطرح
على الطلبة مسائل تتعلق بشىت املواضيع ،وكان على الطالب تقدمي حلول هلا مدافعا عن رأيه باحلجج
والرباهني وذلك أمام عدد من زمالئه الطلبة وأساتذته ،كما يتدربون خالل هذه املرحلة على تزكية
النفس ليكونوا منوذجا صاحلا لألجيال املقبلة .أما التخرج فيتم بعد التأكد من تفوق الطالب يف املعرفة
)1 ( Cuoq (Joseph) ,Op.Cit. p91.

) (2انظر املصدر السابق ،ص .691
) (3الربتلي الواليت (أبو عبد هللا حممد بن أيب بكر الصديق) ،فتح الشكور يف معرفة أعيان علماء التكرور .حتقيق :حممد إبراهيم
الكتاين و حممد حجي ،دار الغرب اإلسالمي ،بريوت،طبعة أوىل1981،م،ص  .88ـ ـ السعدي ،املصدر السابق،ص . 27
( )4باري(حممد فاضل) و كريدية(سعيد ابراهيم) ،املرجع السابق ،ص 105
( )5قداح نعيم ،املرجع السابق ،ص . 161
)6 (Cuoq (Joseph) ,Op.Cit. p126.

( )7قداح نعيم ،املرجع السابق ،ص .161
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واألخالق اإلسالميني ،فيعطى بعدها عمامة مزينة بال عقد والدوائر اليت ترمز إىل أمساء هللا احلسىن ،أما
العمامة فكانت ترمز إىل احلد الفاصل بني العلم واحلكمة واملعرفة واخللق احلسن(.)1
ج .مرحلة التعليم اجلامعي(او العايل):
ختتلف هذه املرحلة كثريا عن مرحلة التعليم السابقة هلا ،فهي تعادل ما يُطلق عليه يف يومنا هذا
املرحلة اجلامعية ،و الدراسة يف هذه املرحلة تتميز بالتعمق يف القضايا ،واخلوض يف املسائل التفصيلية
والشروح الدقيقة اليت ضمتها بعض أمهات املؤلفات الكبرية اليت عرفها املسلمون يف ذلك
الوقت .ومن أشهر املساجد اليت اهتمت باملرحلة العالية :مسجد سنكري .وحتدثنا بعض املصادر
التارخيية أن األسكيا احلاج حممد كان خيصص أوقافا لتنفق على الطالب املتفرغني للعلم والدراسة(.)2
و كانت تتم هذه املرحلة يف جوامع عديدة منها جوامع متبكتو اليت كانت ذات شهرة كبرية
وخاصة مسجدها الكبري الذي يعد أقدمها وأكربها ،وإن كنا ال نعرف تاريخ تشييده على وجه
التحديد ،لكن األكيد هو أن هناك مسجد أقيم فوق موقعه خالل القرن السابع للهجرة13/م،
والراجح أن بناءه ألول مرة كان يف مطلع القرن السادس للهجرة 12/م على وجه التقريب ،أي يف
الفرتة اليت وجدت فيها مدينة متبكتو واستقرار املسلمني فيها ،وجدده فيما بعد منسا موسى عن
عودته من احلج(.)3
وكان نظام التعليم يف متبكتو يتميز مبستوى عال ال يقل عن اجلامع األزهر وجامع الزيتونة
واجلامع األموي أو غريه ،فكانت تعقد فيه حلقات العلم يتشاور فيها األئمة واألساتذة والعلماء فيما
بينهم بني أروقة اجلامعة مل عاجلة املسائل اليت ترسل إىل السلطات احلكومية للتقيد هبا)4(.أما الكتب
املتداولة لدراسة هبذه اجلمعة فهي نفسها املتداولة يف اجلامعات اإلسالمية الكربى مثل كتاب الشفا
للقاضي عياض ،مدونة القاضي سحنون ،خمتصر ابن احلاجب الفرعي ،هتذيب الربادعي ،مجع اجلوامع

( )1باري(حممد فاضل) و كريدية (سعيد إبراهيم) ،املرجع السابق ،ص . 105
( )2عبد هللا عيسى ،التعليم اإلسالمي يف غرب إفريقيا خالل القرن  ،16مرجع سابق.

( )3معتز ياسني،جوامع متبكتو يف مايل .مقال صدر يف جملة الوعي اإلسالمي ،الصادرة عن وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية،
الكويت ،العدد.523
( )4باري(حممد فاضل) وكريدية(سعيد إبراهيم) ،املرجع السابق ،ص . 105
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القرطبية  ،جامع املعيار وهي كلها يف الفقه املالكي ،باإلضافة إىل ألفية بن مالك يف النحو وتلخيصها
للسيوطي ،ألفية السيوطي ،صحيح مسلم والبخاري ،سرية بن هشام وتفسري اجلاللني ،وغريها.

( )1

وعموما فقد كان مستوى التعليم عال جدا يف جامعة متبكتو إىل درجة أن عبد الرمحان
التميمي الذي جاء من أرض احلجاز مع منسا موسى ،ملا سكن متبكتو وجدها تعج بالفقهاء
السودانيني ،وملا رأى تفوقهم عليه يف الفقه رحل إىل فاس وتفقه فيها ،مث رجع إىل متبكتو فاستقر
فيها(.)2
كما انتهجت جامعة متبكتو سياسة تقوم على التبادل العلمي بينها وبني اجلامعات واملعاهد يف
البلدان اإلسالمية األخرى يف املغرب واألندلس والصحراء الكربى ،وملا كانت معاهد املغرب أعرق
منها فقد حرص ملوك مايل على إرسال طلبتهم إليها ،حيث قام منسا موسى بإرسال العامل كاتب
موسى الذي كان إماما ومدرسا جبامع متبكتو إىل فاس ليتلقى املزيد من العلوم اإلسالمية وذلك بأمر
من السلطان احلاج منسا موسى.

( )3

عندما اشتهرت هذه املعاهد وفد عليها كثري من الطلبة من بقاع شىت من السودان الغريب لتلقي
العلم على مشاخيها ومنهم الفقيه خملوف بن علي البلبايل ،ومن إقليم ودان وفد عليهم سيدي أمحد
الغزايل بن حممد ب ن يعقوب احلاجي اليعقويب السوداين الذي تتلمذ على يد والد أمحد بابا
التمبكيت )4(.وعندما زار ابن بطوطة إمرباطورية مايل خالل فرتة حكم منسا سليمان التقى عددا من
علماء املغرب ومصر املقيمني مبايل ،منهم حممد بن الفقيه اجلازويل ،ومشس الدين ابن نقوش املصري،
وعلي الزودي املراكشي الذي قال عنه بأنه كان من الطلبة(.)5
كما جذبت جامعة متبكتو بعض علماء األندلس أمثال علي بن أمحد بن حممد بن عبد هللا
الوادي آشي (املتوىف عام 724هـ 1323/م) وهو والد ابن امللقن التكروري (تويف
( )1معتز ياسني ،املرجع السابق.

( )2الربتلي الواليت ،فتح الشكور ،ص .176
( )3السعدي ،املصدر السابق ،ص  ، .57ـ Yattara el Mouloud ,Op.Cit

( )4أمحد بابا التنبكيت  ،نيل االبتهاج يف تطريز الدباج ،إشراف و تقدمي :عبد احلميد عبد هللا اهلرامة ،منشورات كلية الدعوة
اإلسالمية ،طرابلس1989،م ،جزءان ،ص .608
()5املصدر السابق ،ص . 681
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804هـ1401/م) صاحب كتاب طبقات األولياء ،وقد مارس التدريس ملادة اللغة العربية قبل أن
يرحل إىل القاهرة )1(.وهناك بعثة تعليمية انطلقت من متبكتو املالية إىل بالد اهلوسا والربنو كانت تظم
طلبة من الونغارة (لذلك مسيت بالبعثة الونغارية) و كانت تضم ركائز معاهد متبكتو ،فأخذ العلماء
التمبكتيون منذ ذلك احلني يتواف دون على بالد اهلوسا والربنو أمثال الفقيه خملوف البلبايل ،والتاذخين،
ومنهم من أسس معاهد تعليمية يف هذه املنطقة ،مثل معهد احلنبليني يف كاتسينا(.)2
وكان التعليم يف جامعة سنكري يشمل املناهج الدراسية اليت كانت تتضمن :التوحيد ،والتفسري،
واحلديث ،والفقه ،والعلوم العقلية ،وغريها من املعارف اليت كانت تشكل يف الوقت ذاته الدعائم
األساسية للعلوم اإلسالمية .وقد اشتهرت جامعة تنبكت بتدريس املذهب املالكي ،الذي كان يقوم
بتعليمه علماء ضالعون يف مادته ،سواء من اإلفريقيني أو الزائرين من أساتذة القاهرة وفاس ،الذين
كانوا يأتون إللقاء الدروس على الطالب الذين يفدون على هذه اجلامعة من كل مكان من مناطق
إفريقيا الغربية اجملاورة(.)3
 .5لتعليم املهين (احلريف):
رغم قلة انتشار هذا النوع من التعليم واقتصاره على مهمة اخلياطة وبعض املهن احلرفية
األخرى؛ كصناعة السيوف واحلراب؛ فإن التدريس يف هذا النوع كان يتواله معلمون متخصصون
ُعرفوا بـ “الشيوخ الرؤساء” ،حيث كان التدريس والعمل يتم يف بيوت ويف مقر عمل شيوخ
املهنة .وقد ذكر املؤرخ حممود كعت أنه يوجد يف مدينة تنبكتو وحدها  26بيتا من بيوت اخلياطني،
ولكل بيت من تلك البيوت شيخ معلم ،وقد بلغ تالميذهم ما بني  75إىل  100تلميذ(.)4
 .6اإلجازات العلمية و الشهادات:
إن شهادة التخرج أو اإلجازة هي إقرار األستاذ بأهلية الطالب بعد حتصيله التام لفن من
الفنون ،ويقع النطق بذلك اإلقرار أو حيرر على ورقة تدفع للطالب املتخرج .و وجدت يف الواقع
( )1معتز ياسني ،املرجع السابق.
) (2نفسه.
()3عبد هللا عيسى ،التعليم اإلسالمي يف غرب إفريقيا ،مرجع سابق.

( )4حممود كعت ،تاريخ الفتاش يف أخبار البلدان و اجليوش و أكابر الناس.طبعة هوداس وموريس دوالفوس ،املكتبة األمريكية و
الشرقية ،باريس1964 ،م ،ص .180
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ثالث درجات لإلجازة ،هي :شهادة السماع ،وتعين أن الطالب تتبّع أقوال العامل وحفظها .وشهادة
العرض ،أي سرد الطالب على أستاذه مع استذكاره النصوص ومعرفته شروحها .مث اإلجازة الكاملة،
وهي أن يصل الطالب إىل املرحلة اليت يستطيع معها ذكر األسانيد وإرجاعها ملصدرها األول وذكر
الفوارق يف الروايات بعد اإلملام بفن معني من الفنون.
وقد تتعدد املواضيع اليت يتقنها الطالب ويكثر أساتذته فيها مجيعا ،لكن اإلجازة ال تعطى إال
يف أحوال نادرة ،أي عندما يتأكد املدرس أن الطالب متمكن من مادة أو من إتقاهنا إتقانا تاما،
ويالحظ مواظبته على تلك املادة واهتمامه هبا ،وأيضا عندما يطمئن األستاذ إىل بلوغ الطالب مرحلة
التعليق واملناقشة واالجتهاد ،وقد يكون على اجملاز أن يلقي درسا مبحضر أستاذه لتحصل لديه
القناعة باحلكم الذي سيصدره والشهادة اليت سيشهد هبا (.)1
وال تُعطى اإلجازة أو ينطق هبا ألكثر من شخص واحد ،فلم تكن شهادة مجاعية ،وقد يضم
جملس علمي جمموعة من الطلبة وحيصل كل واحد منهم على إجازة يف فن مستقل متمايز ،مث يبقى
طالبا عاديا يف فن أو فنون أخرى ،وحيضر بانتظام حلقات أستاذه فيها.
وتتضمن اإلجازة املكتوبة تصرحيا من املدرس بأنه حضر عليه مواد متعددة لكنه برع يف مادة
خاصة ،ولذلك فهو جييزه يف مجيع ما حيوز له إن كانت للمدرس كتب من تأليفه ،وما حيوز له من
غريه إن كان الكتاب من وضع شخص آخر .ومما يدل على مدى حتري األساتذة وحرصهم على
اإلنصاف ما جاء يف إجازة أمحد بابا عن أستاذه حممد بن حممود بغيغ ،وما تضمنته إجازته على يد
أمحد املقري يف مصنفات األحاديث النبوية الستة بعد أن رواها كلها بالسند السوداين املتصل بروايات
واضعي تلك املصنفات ،وقد كتبت تلك اإلجازة مبراكش يف  15ربيع اآلخر عام  1010للهجري/
 13أكتوبر 1601م.
ولقد تشاهبت اإلجازات بني إفريقيا الغربية واملغرب بفضل االتصال بني علمائهما ،وبصفة
خاصة بعد عودة علماء السودان املهجرين إىل وطنهم ،وميكن من مراجعة تراجم علماء تنبكتو
وفقهاء املالكية السودانيني أن منيز بني نوعني من اإلجازات اليت أعطيت لبعض املتخرجني :إجازات
( )1عبد القادر زبادية « ،القرن  16وحركة التعليم يف تنبكتو مركز التبادل الثقايف األول مع العرب » ،جملة املؤرخ العريب ،العدد
 ،)1980( ،14ص .224
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خاصة هتم فنا واحدا أو عدة فنون متحدة املوضوع ،وإجازات عامة تشمل فنونا وعلوما متباينة ،ومن
أمثلة النوع األول :اإلجازات القرآنية و احلديثية ،وكان يراعى فيها االحتياط يف قراءة النص واملعرفة
التامة بالقراءات السبع واختالف روايات حديث .أما اإلجازات العامة فتقتضي ختم عدة مواد على
النحو الذي يؤهل اجملاز لرواية العلم عنه والقدرة على تبليغه لآلخرين ،ومل يكن ذلك متأتيا إال ملن لزم
اجملالس العلمية لسنوات طويلة قد تشمل جانبا كبريا من حياة الطالب(.)1
 .5حركة التأليف و املؤلفني:
شهدت احلواضر الثقافية يف غرب إفريقيا حركة تأليف واسعة كان وراءها علماء من غرب
إفريقيا تكون معظمهم يف جامعات السودان الغريب كتنبكتو و جين و غاو ،و لقد مشلت حركة
التأليف ميادين خمتلفة نصنفها كما يايت:
أ.يف التاريخ:
الشيخ القاضي(حممد بن حممود كعت)،الذي ولد عام 868هـ1468/م مبدينة متبكتو،2
وعاصر السلطان أسقيا احلاج حممد التوري ،الذي عاش بني 898هـ و925هـ ،وألف كتابه املشهور
يف التاريخ واملعروف بـ « تاريخ الفتاش يف أخبار البلدان واجليوش وأكابر الناس ،وذكر وقائع التكرور
وعظائم األمور وتفريق انساب العبيد من األحرار» ،والذي بدأ بتأليفه سنة 925هـ1519/م .وكان
هذا الكتاب من أهم املصادر اخلاصة بتاريخ السودان الغريب يف عهد اإلسقيني ،خاصة فيما يتعلق
بتمبكتو وأوضاعها ،والغزو املغريب لسنغاي ،وختريب متبكتو ،وتدهور حالتها .وقد تويف حممود كعت
عام 1001هـ1593/م 3.وأكمل أحفاده من بعده ،أحداث السنوات الست املسجلة بعد ذلك
بالكتاب .ومتيز كتابه بلغة سلسة ،ومعلومات غزيرة.4
ـ ـ امحد بابا التنبكيت من عائلة اقيت الشهرية يف تنبكتو ،كتب أكثر من  400مؤلف ،أشهرها نيل
االبتهاج بتطريز الديباج و هو موسوعة تراجم ألكثر من مائة عامل يف الفقه املالكي ،وكذا كتاب
«كفاية احملتاج ملعرفة من ليس يف الديباج» وهو خمتصر كتابه األول حيث هذبه وأضاف له حواشي
( )1عبد هللا عيسى ،التعليم اإلسالمي يف غرب إفريقيا ،مرجع سابق
( )2بوعزيز ،املصدر السابق ،ص .255
( )3نفسه ،ص .199
( )4قداح نعيم ،حضارة اإلسالم و حضارة اوربا يف افريقيا الغربية ،مرجع سابق.161 ،
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و أمساء أخرى كان قد أغفلها يف تطريز الديباج ، 1و لديه كتاب معراج الصعود يف حكم جملوب
السود.
ومن املؤرخني الذين أجنبتهم بالد السودان ،عبد الرمحان بن عبد هللا السعدي ،الذي ولد مبدينة
متبكتو عام 1004هـ 1596/م ،أي بعد الغزو املغريب ململكة سنغاي الذي حدث عام 999هـ/
 1591م ،وعاش يف ظل احلكم السعدي لتمبكتو ،حيث عينه الباشا حممد بن عثمان حاكم متبكتو
سنة  1646م ناظرا خلارجيته ،فسمح له ذلك املنصب بالتنقل يف أحناء اململكة ،فألف كتابه املشهور
( تاريخ السودان) ،الذي أمته عام 1063هـ1655/م فكان هذا الكتاب أفضل متمم لتاريخ الفتاش
عن تاريخ السودان.
كما عرفت مملكة كامن بورنو حركة تاليف مهمة جدا يف التاريخ لعل أمهها مؤلفات امحد بن
فرتيوا الربنوي و هو مؤرخ البالط يف إمرباطورية كامن الذي ألف كتاب) تاريخ مي إدريس ألوما وغزواته
حد قوله تبعا ملا يراه من تأليف الشيخ الفقيه مسفرمه عمر بن عثمان
) وقد كتب هذا التاريخ على ّ
يف عصر سلطانه امللك العادل .وقد ترمجه املؤرخ األملاين باملر( )Palmerإىل اإلجنليزية.
يضم هذا
ومنها كتاب) ديوان سالطني كامن) ملسفرمه عمر بن عثمان السابق الذكرّ ،
أهم الوثائق ،وأمساء السالطني يف إمرباطورية كامن برنو اإلسالمية القدمية ،ومنها غزوات كامن،
الديوان ّ

وكتاب« أخبار أصل فالت برنوي » وغريها.2

أهم الوثائق التارخيية يف الربنو اإلسالمية « احملارم » ،وهي املراسيم اليت كان يصدرها
ومن ّ
احلكام يف حق العلماء ،وقد استفاد املؤرخون منها ،األمر الذي جعل املؤرخ األملاين باملر يرتمجها إىل
اإلجنليزية يف كتابه) صحارى برنو  ، The Borno Saharaكما ترجم عددا غري يسري من

( )1ليلى صباغ ،أمحد بابا التكروري (1036 - 963هـ 1627 - 1556 /م) ،موقع الكرتوين:
https://www.arab-ency.com/ar

( )2د .آدم أديبايو سراج الدين  ،املؤلفات العربية الكامنية الربنوية بني األدب والتاريخ ،جملة قراءات افريقية،جملة ثقافية فصلية
حمكمة متخصصة يف شؤون القارة اإلفريقية تصدر عن املنتدى اإلسالمي ،العدد اخلامس عشر ،حمرم  -ربيع األول  1434ه ،
يناير  -مارس  2013م ،ص  82و ما بعدها
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الرسائل العربية الربنوية واملعاهدات ،وبعض القصائد يف كتابه الثاين حتت عنوان« مذكرات سودانية
 « Sudanese Memoirsالذي يقع يف ثالثة أجزاء.1
شك فيها ،وإن تضاؤل هذه اآلثار العربية
فالقيمة التارخيية يف هذه اآلثار العربية الربنوية ال ّ
حد مفهومها املعاصر؛ ال ُخيرج أولئك العلماء من كوهنم
النثرية يف اإليفاء بشروط تدوين التاريخ على ّ
مؤرخني؛ ألن االستفادة مما خلفوا من املعلومات.
ّ
ب.يف األدب:

تعترب اللغة بالنسبة ألي شعب ،مبثابة الوعاء الذي حيمل ثقافته وإنتاجه األديب والفكري،
لكن اللغة العربية متتاز باإلضافة إىل كل ذلك ،بأهنا أداة للصناعة األدبية ،والبالغة اليت ارتبطت
حبضارة العرب قبل اإلسالم ،مث جاء القرآن ليجعل منها معجزة مجعت مجال الكلمة ،وبالغة
القول ،ومحلت رسالة إنسانية عظيمة ،فكان األدب العريب أول ما نقلته هذه اللغة أينما حلت
بعد القرآن .فلم يكن لألفارقة يف السودان الغريب قبل جميء اإلسالم من اآلداب ،سوى
حكايات يتناقلها اخللف عن السلف شفهيا ،وتتمثل أغلبها يف ذكر بطوالت األجداد ،وأصول

القبائل ،وامللوك وأنساهبم ،باإلضافة إىل صراع اإلنسان مع الطبيعة(.)2

فكان األدب السوداين إذن ،أدبا غري مكتوب ،ومعظم الرتاث األديب مت احلفاظ عليه عن
طريق الروايات الشفهية ،إىل غاية جميء اإلسالم ،واحتكاك السودانيني بالتجار املغاربة والفقهاء،
وخاصة يف املدن اهلامة مثل متبكتو ،جاو ،جين ،والتة ،وغريها ،حيث كان يلتقي العلماء والتجار
والقضاة ،فتمكن أهل السودان من تشكيل خنبة محلت آداب اللغة العربية .3وقد سبق وأن
ذكرنا البالغة اليت ميزت األديب الكامني ،أبا إسحاق إبراهيم بن يعقوب األسود ،وشعره الذي
قاله عند مالقاة أيب يوسف املنصور املوحدي.

( )1زبادية ،املرجع السابق ،ص .77
( )2نفسه.
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مر
إن املتصفح لتاريخ اللغة العربية وآداهبا يف هذه البلد؛ يعرف أن بعض العلماء والرجال على ّ
عصورها قد أسهموا يف ترقية العربية وتطويرها يف إفريقيا ،وتركوا أنواعا كثرية من الكتابة ،مثل الرسائل
الديوانية بني العلماء ،والوثائق الرمسية بني رجال احلكومة ،وبعض الوثائق التارخيية ،ومن املمكن
وعلمي ،فاألول استعملوه يف
فين
ّ
تقسيم هذا الفن األديب) النثر) الذي أنتجه علماء هذه الديار إىل ّ
رسائلهم ،والثاين يف تأليفهم.
أما النثر الفين؛ فخري مثال على ذلك الرسائل املتبادلة بني أهل الفودي وبني فارس الكامن
نصا من رسالته إىل الزعيم الفالين الشيخ عثمان بن فودي،
الشيخ حممد األمني الكامني ،ونورد هنا ّ
قال فيها« :من املتع ّفر برتاب الذنوب ،واملتدثّر جبلباب العيوب ،العبد الذليل حممد األمني بن حممد
الكامني إىل العلماء الفالنيني ورؤسائهم ،السالم على من اتّبع اهلدى ،أما بعد ،فالباعث لرسم هذا
فسألت
وجدت نار الفنت بينكم وبني أهل الوطن موقودة،
املزبور ،أنه ملا ساقتين املقادير هلذا اإلقليم؛
ُ
ُ
ّ
طلبت
وحترينا يف األمر،
فكتبت إلخوانكم اجملاورين لنا وثيقةُ ،
ُ
عن السبب ،فقيل :بغي وقيل :سنّةّ ،
منهم بيان السبب والدليل على اجلواز ،فأجابوين جبواب ركيك ال يصدر عن عاقل ،فضال عن عامل،
وعدوا فيه أمساء كتب لنا اطالع على بعضها ،لكن مل نفهم منها ما فهموه.1
جمددّ ،
فضال عن ّ
ومن أمثلة الرسائل الديوانية كذلك؛ رسالة ملك برنو إىل السلطان الظاهر الربقوق يف القاهرة
سنة  894ه تقريبا ،واليت ورد فيها ما يأيت  « :بسم هللا الرمحن الرحيم ،وصلّى هللا على سيدنا حممد
وآله وصحبه وسلم تسليما :احلمد هلل الذي جعل اخلط تراسل بني األباعد ،وترمجانا بني األقارب،
ومصافحة بني األحباب ،ومؤنسا بني العلماء ،وموحشا بني اجلهال ،ولوال ذلك لبطلت الكلمات،
كل حني
وفسدت احلاجات ،ومن املتوّكل على هللا تعاىل ،امللك
األجل املستنصر باهلل ،املنصور يف ّ
ّ
وأوان ،ودهر وزمان ،امللك العادل ،الزاهد التّقي النّقي ،األجبد واألجمد الغشمشم ،فخر الدين ،زين
اإلسالم ،قطب اجلاللة ،ساللة الكرماء ،كهف الصدور ،مصباح الظالم ،أيب عمرو عثمان امللك ابن
كرم هللا ضرحيه ،وأدام ذرية هذا ملكه؛ إىل ملك املصر اجلليل،
إدريس احلاج أمري املؤمنني املرحومّ ،
أرض هللا املباركة ،أم الدنيا ،سالم عليكم أعطر من املسك األذفر ،وأعذب من ماء الغمام ..زاد هللا
ملككم وسلطانكم ،والسالم على جلسائكم وفقهائكم وعلمائكم ،الذين يدرسون القرآن والعلوم،
()1آدم أديبايو سراج الدين  ،املؤلفات العربية الكامنية الربنوية بني األدب والتاريخ ،مرجع سابق ،ص.85
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عمي ،وامسه إدريس
ومجاعتكم وأهل طاعتكم أمجعني .وبعد ذلك؛ فإنّا قد أرسلنا إليكم رسولنا ،وهو ّ
سمون جذاما وغريهم ،قد
بن حممد ،من أجل اجلائحة اليت وجدناها وملوكنا ،فإن األعراب الذين يُ ّ
سبوا أحرارنا من النساء والصبيان وضعاف الرجال ،وقرابتنا من املسلمني».1

وإذا ألقينا نظرة على ما أوردناه من مثال لإلنتاج اهللمي باللغة العربية لعلماء كامن برنو؛ يتضح
شىت ،مع هذا
أن هؤالء العلماء قد أسهموا بقدر اإلمكان يف التأليف العريب ،وتناولوا فيه مواضيع ّ
فمن األحسن أن ننتبه إىل سؤال قد يطرح نفسه على الدارس املدقّق ،وهو أنه إذا كان لعلماء كامن

برنو .تراث عريب.2

ج .العلوم الشرعية و العقلية:
من أشهر علماء غرب إفريقيا تأليفا يف هذا اجملال و خاصة خالل القرن 16م نذكر امحد بابا
التنبكيت الذي ترك لنا حوايل  40كتاب ،حيث عرب عنها بقوله « :وألفت عدة كتب تزيد على
أربعني تأليفا :كشرحي على خمتصر خليل من أول الزكاة إىل أثناء النكاح ممزوجا حمررا ،وحوا شي على
مواضع منه ،واحلاشية املسماة منن الرب اجلليل يف مهمات حترير خليل يكون يف سفرين ،وفوائد
النكاح على خمتصر كتاب الوشاح للسيوطي».3
وله كتاب فتح الرزاق يف مسألة الشك يف الطالق ،والزند الوري يف مسألة ختيري املشرتي ،و
ايضا تنبيه الواقف على حترير نية ا حلالف  ،كما كتب تعليقا على أوائل األلفية مساه النكت الوفية
بشرح األلفية ،ونيل األمل يف تفضيل النية على العمل ،وغاية اإلجادة يف مساواة الفاعل للمبتدأ يف
شرط اإلفادة يف كراسني ،وآخر مساه "النكت املستجادة يف مساواهتما يف شرط اإلفادة ،وما رواه الرواة
يف جمانبة الوالة ،باإلضافة إىل شرح الصغرى للسنوسي ،وخمتصر ترمجة السنوسي ،ونيل االبتهاج
بتطريز الديباج ،و "كفاية احملتاج ملعرفة من ليس يف الديباج" اختصر فيه "النيل" ،ومخائل الزهر فيما
ورد من كيفيات الصالة على سيد البشر ،والدرر النضري يف ألفاظ الصالة على البشري ،وسؤال
وجواب يف جواز الدعاء بالّلهم  ،وشرح الصدر وتنوير القلب ببيان مغفرة ما نسب للجانب النبوي
من ذنب ،والكشف والبيان ألصناف جملوب السودان ،املناقب الفاخرة يف أمساء سيد الدنيا واآلخرة،
)(1آدم أديبايو سراج الدين  ،املؤلفات العربية الكامنية الربنوية  ،مرجع سابق،ص .87

( )2نفسه
( )3مجال بامي ،امحد بابا التنبكيت ،موقع الكرتوينhttps://www.maghress.com/almithaq/6676 :
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واملنهج املبني يف شرح حديث أولياء هللا الصاحلني ،والبدور املسفرة يف شرح حديث الفطرة ،وفتح
الصمد الفرد يف معىن حمبة هللا تعاىل للعبد ،نزول الرمحة يف التحديث بالنعمة ،ودرر الوشاح يف فوائد
النكاح وهو خمتصر لكتاب الوشاح للسيوطي ،ونيل املرام ببيان حكم األقدام على الدعاء ملا فيه من
إيهام وهو مأخوذ من مسودة تأليفه فتح القدير للعاجز الفقري يف الكالم على دعاء حممد بن محري،
وحتفة الفضالء ببعض فضائل العلماء وخمتصره مرآة التعريف يف فضل العلم الشريف ،ودرر السلوك
بذكر أفاضل اخللفاء امللوك ،وأجوبة األسئلة املصرية ،وله أسئلة يف املشكالت.1
و خالل القرن 19م ألف الشيخ عثمان دان فوديو يف بالد اهلوسا أكثر من مائة كتاب يف
العلوم الشرعية و اجلهاد و السياسة أشهرها كتاب « إحياء السنة و إمخاد الفتنة » و كتاب « السنة
و إمخاد البدعة » الذي تطرق فيه إىل عدة مسائل تتعلق بالشرع و أركان اإلسالم من صالة و صيام
و حج و زكاة ،و آداب الطعام و مرياث نكاح و بيوع  .و كتاب عنونه بـ «وثيقة اإلخوان لتبيني
داللة وجوب إتباع السنة و اإلمجاع »  ،كما كتب أخوه عبد هللا يف األدب و الفقه أشهرها كتابه
ضياء السياسات و فقه النوازل.2
ج – أثر احلياة العلمية على تطور غرب إفريقيا .
إن ازدهار احلياة العلمية يف أي جمتمع سيتبعه حتما ازدهارا يف خمتلف اجملاالت احمليطة باحلياة،
فاجملتمع يف غرب إفريقيا تأثر كثريا بتلك النهضة العلمية و الثقافية اليت شاهدهتا حواضره ،فكانت
التنظيمات و الفنون منوذج عن طبيعة اجملتمع ،لذلك رأينا انه حدث حتول هام يف التنظيمات
السياسية و العمرانية و الفنية اليت أصبحت هي األخرى نسخة من مظاهر احلياة الثقافية عموما و
اليت صبغت بالصبغة العربية اإلسالمية.
 – 1أثرها يف نظام احلكم والعمران .
أ .يف نظام احلكم:
( )1مجال بامي ،مرجع سابق.

( )2بوبكي سكينة ،احلركة العلمية باهلوسا يف السودان الغريب خالل القرن 19م ،رسالة لنيل شهادة املاجستري يف التاريخ واحلضارة
اإلسالمية ،كلية العلوم اإلنسانية و احلضارة اإلسالمي ،جامعة وهران ،الس نة اجلامعية2009/2008 :م ،ص ص من  72اىل
.74
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ان انتشار الثقافة العربية اإلسالمية يف غرب إفريقيا أثر تأثريا مباشرا على منط احلياة السياسية
للشعوب السودانية ،فقد نقلها من نظام القبلي ضيق ،الذي يقوم على أساس املشيخات حيكمها
رؤساء العشائر  ،و من نظام سياسي يقوم على اساس وثين يرتكز على طقوس السحر و التنجيم ،
إىل نظام سياسي يقوم على الدولة ،اليت تتضمن إدارة وحكومة ونظاما سياسيا.1
حيث تأثر ملوك غرب إفريقيا بالنظم اإلسالمية ،القائمة يف املشرق و املغرب السالمني ،حيث
أصبحوا يقلدون األمراء املسلمني الذين تأثروا هبم من خالل النماذج اليت احتكوا هبم من خالل
زياراهتم املتكررة إىل احلج ،وكذا األخبار اليت كانت تصلهم عنهم من خالل التجار املسلمني الذين
كانت أسواق مايل كتمبكتو ،والته وجين تعج هبم .باإلضافة إىل احتكاكهم بالعلماء املسلمني،
حيث جتسد التأثري العريب اإلسالمي يف نظام احلكم غرب اإلفريقي يف املظاهر التالية:
ت .نظام اخلالفة:
يعد نظام اخلالفة ،أهم مظهر مييز النظام السياسي اإلسالمي ،حيث يرتكز على السلطة
املركزية اليت يتوالها أمري املؤمنني الذي تؤخذ له البيعة من الرعية ،وخيطب بامسه يف صالة اجلمعة و
األعياد ،وتضرب بامسه األختام ،ويتخذ من الشريعة اإل سالمية منهاجا ودستورا حلكمه.
لذلك حاول ملوك غرب افريقيا اإلقتداء هبذه املواصفات ،إلعطاء نظام حكمهم صبغة شرعية،
بعد أن أصبحوا ينتمون إىل العامل اإلسالمي .فكان أهل (سنغاي) إذا ويل منهم ملك ،قدم إليه خامت
وسيف ومصحف ،يزعمون أن اخلليفة الفاطمي أمري املؤمنني قد بعث به إليه ،2لكن دون أن تذكر
املصادر التارخيية اسم اخلليفة الفاطمي بالتحديد.مما يؤدي بنا إىل االعتقاد بأن ذلك جمرد زعم
القصد منه ادعاء التولية من طرف أمري املؤمنني ،وبالتايل إعطاء حكمهم صفة الشرعية اليت توجب
الطاعة من طرف الرعية.
وملا كان عهد اإلسقيني يف مملكة سنغاي ،ازداد حرص ملوك جاو على كسب املزيد من الشرعية
الدينية حلكمهم ،من خالل حماولة افتكاك لقب اخلليفة وأمري املؤمنني ،وعدم االكتفاء بلقب وايل
اخلليفة .حيث استغل ملك سنغاي اإلسقيا احلاج حممد التوري سقوط دولة املماليك على يد جيش
( )1العمري(أمحد السويلم) ،العمري (أمحد السويلم) ،اإلفريقيون والعر ب لقاهرة1967 ،م ،ص.66
( )2البكري ،املصدر السابق ،ص .182
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سليم األول العثماين ،يف معركيت مرج دابق يف رجب من عام 922هـ1516/م ،و الريدانية يف حمرم
من عام 923هـ1517/م ، 1ليأخذ اخلالفة من آخر اخللفاء العباسيني ،وهو املتوكل الثاين عبد العزيز
بن يعقوب.2
فخالل زيارة احلاج حممد أسقيا للبقاع املقدسة بغرض أداء مناسك احلج يف أواخر عام 900
للهجرة  ،مر مبصر ،وكان ت اخلالفة آنذاك ما تزال للعباسيني قبل أن يأخذها منهم السلطان العثماين
سليم األول عام 923هـ 1517/م ،وهناك مبصر اجتمع احلاج حممد أسقيا باخلليفة العباسي
املتوكل ،وطلب منه أن يأذن له يف إمارة بالد السودان ،ويكون خليفة عليها هناك ،فجعله اخلليفة
العباسي نائبا ل ه على من وراءه من املسلمني ببالد السودان .وملا عاد ملك سنغاي إىل بلده ،أقام
حكمه على قواعد الشريعة اإلسالمية.3
ويذكر املؤرخ السوداين حممود كعت ،أن احلاج حممد اسقيا ملا زار مكة ،وكان جالسا حبذاء
الكعبة مع شريف مكة موالي العباس احلسين ،أخربه هذا األخري بأنه اخلليفة احلادي عشر من
اخللفاء الذين اخرب عنهم الرسول صلى هللا عليه وسلم ،وطلب منه أن يتخلى عن صفة امللك ،و
ذلك بطرد مجيع وزرائه عنه ،والتخلي عن مجيع آالت السلطنة وأمواهلا ،ووضعها بني يدي العباس،
وبعد ثالثة أيام ،خرج إليه موالي العباس و كان يوم اجلمعة ،ونادي احلاج حممد أسقيا ،وأجلسه
مبسجد مكة الشريفة ،وجعل على رأسه قلنسوة خضراء ،وعمامة بيضاء ،وأعطاه سيفا ،وأشهد
اجلماعة احلاضرين على أنه خليفة بأرض التكرور ،وأن كل من خالفه فقد خالف هللا تعايل ورسوله.4
كما يروي القاضي حممود كعت أيضا ،أن األسقيا حممد التوري ،ملا كان عائدا من احلج يف طريقه إىل
السودان ،التقي باإلمام جالل الدين السيوطي بالقاهرة ،واخربه هذا األخري ،بأنه يعد من بني اثين
عشر خليفة أخرب عنهم النيب صلى هللا عليه وسلم .مخسه منهم(يقصد اخللفاء األربعة مع احلسن بن
علي) ظهروا باملدينة ،واثنان مبصر ،وواحد بالشام ،واثنان بالعراق ،ومل يبق منهم إال اثنان بأرض
( )1طقوش (حممد سهيل )،التاريخ اإلسالمي الوجيز ،دار النفائس للطباعة والنشر ،بريوت ،2002 ،ص .359

( )2التازي (عبد اهلادي) ،املغرب يف خدمة التقارب االفريقي العريب .يف كتاب :العالقة بني الثقافة العربية والثقافات
االفريقية ،الصادر عن املنظمة العربية للثقافة و العلوم،تونس1985،م ،.ص .106
( )3السالوي ،املصدر السابق ،ص .48
()4املصدر السابق  ،ص .12
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التكرور ،و أن احلاج حممد أسقيا يعد واحد منهما . 1كما أخربه ،بأن اخلليفة الثاين عشر ،والذي
سوف يأيت من بعده يف بالد التكرور ،ينتمي إىل نفس قبيلته اليت تنتسب إىل (الطوردو) 2الذين تعود
أصوهلم األوىل اليمن ،وأن عاصمته تكون كوكو (جاو).3
غري أننا ال جند أثرا هلذين اخلليفتني السودانيني يف كتاب(تاريخ اخللفاء) ،الذي ألفه السيوطي،
والذي يشمل تاريخ خلفاء املسلمني ،مما جيعل هذه الرواية املنسوبة للسيوطي تبدو غري أكيدة.
ومهما يكن ،فإن احلاج حممد التوري ،تصرف بعد عودته من احلج كخليفة للمسلمني ،وقرر
انتهاج قواعد الشريعة اإلسالمية ،وإتباع منهاج أهل السنة ،حيث أخذ عن شيخ اإلسالم جالل
الدين السيوطي علوم الفقه والعقيدة ،وتعلم منه احلالل واحلرام ،,وآداب الشريعة وأحكامها ،وانتفع
بوصاياه ومواعظه 4.ومنذ ذلك احلني ،أصبح احلاج حممد اسقيا ،يعترب نفسه خليفة املسلمني ،وأصبح
يتبع منهاج اخلليفة العباسي يف جملسه ،وملبسه ،وسائر أموره ،ومال إىل السرية العربية ،وانصرف عن
بقايا سرية العجم اليت كانت عند ملوك السودان.

5

( )1كعت ،املصدر السابق ،ص .13
( ) 2هذه الكلمة بلغة (الفالتة) ،و تدل على شخص ينتمي إىل هيأة أو حزب أو مجاعة تأسست يف منطقة (فوتا جالون) واليت
معناها ،األشخاص الذين يشرتكون يف الصالة ،،وقد استعملت من طرف السودانيني للداللة على املسلمني املخدرين من فوتا
السنغالية أو (فوتا تورو) .يف اهلامش Houdas et Delafosse ,Tarikh el Fettache, P9,

ـ و تعد (فوتا جالون) منطقة و هضبة موجودة حاليا يف مشال غرب مجهورية غينيا ،تقع بني مدينيت (البه) و (بوكي)
الغانيتان.جمموعة من األساتذة على رأسهم :نقوال زيادة:أطلس العامل .مكتبة لبنان ،بريوت1417،هـ.13،

) (4كعت ،املصدر السابق،ص.13
) (5السالوي (أبو العباس الناصري) ،اإلستقصا ألخبار دول املغرب األقصى( .ثالثة أجزاء) .حتقيق وتعليق :جعفر الناصري
وحممد الناصري .مطبعة دار الكتاب ،الدار البيضاء 1954م  ،ص .48
( )6نفسه.
( )7الوزان (حسن ،املصدر السابق ،ج ،2ص .169
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وقد انتشرت سرية التشبيه باخللفاء لدى ملوك السودان ،إىل درجة أننا أصبحنا ال نفرق بينهم
وبني أي خليفة عباسي آنذاك .فكان امللك جيلس يف قصره اخلاص ،ومن حوله عدد كبري من اجلواري
والعبيد واخلصيان واحلرس واملوظفني والكتاب واملستشارين واألمناء.1
كما أصبح ملوك السودان حيرصون على أخذ البيعة من والهتم ،وفروض الوالء ومجع اخلراج
وغريها . 2إذ أنه يف عهد اإلسقيني ،و منذ عودة احلاج حممد اسقيا من احلج أصبح ينظم حفال
ومراسيم لتويل أي ملك جديد احلكم .ففي اليوم الذي ينصب فيه ملك جديد على سنغاي ،يدخل
هذا األخري إىل القصر وجيلس على العرش ،وتضرب الطبول أمامه ،وتقدم إليه إشارات السلطنة ،وهي
عبارة عن قميص مزركش ،ولباس على الرأس يشبه التاج ،وأضيفت له تلك العمامة اخلضراء والسيف
والربدة اليت كان شريف مكة قد خلعها على احلاج حممد عندما باركه خليفة على بالد السودان ،مث
يستقبل امللك اجلديد الوالة ،وقادة اجليش ،ويصلي الظهر يف املسجد ،بعدها يقسم مجيع موظفي
الدولة الكبار ،وأفراد العائلة املالكة ،ميني الوالء والطاعة واإلخالص له ،ويشهد على ذلك القاضي
والعلماء 3.كما تأثر االسقيا حممد توري بالنصائح اليت زوده هبا الشيخ حممد بن عبد الكرمي املغيلي
بعد األجوبة اليت قدمها ألسئلته حول شؤون احلكم.
و حىت يف بالد اهلوسا فقد تأثر ملوكها بالعلماء املسلمني و على رأسهم املغيلي الذي ساهم
يف إصالح نظامهم السياسي ،حيث قدم جمموعة من النصائح يف شؤون احلكم مللك كانو حممد رمفا
دوهنا يف كتاب عنونه مبا جيب على امللوك من حسن النية ،و هي مدونة لشروط احلكم اإلسالمي و
ما جيب ان يتصف به احلاكم املسلم ،و هذا بعدما راي من انتشار التقاليد الوثنية يف ممالك اهلوسا،
كما سامهت شخصيات علمية أخرى يف إصالح نظام احلكم يف ممالك اهلوسا حيث تشري املصادران
ه ناك شخصيات علمية سامهت يف دعم السنة و امناط العيش و احلكم اإلسالمية بكانو ،منهم امحد
بن عمر اتقيت التنبكيت ،وهو جد امحد بابا التنبكيت ،الذي دخل كانو و درس هبا حنو سنة
1487م ،و فيما بني 1504و 1518وصل عبد الرمحان سقني املغريب ،و هو تلميذ ابن غازي
)1( Deschamps (Hubert) , L’Afrique Noire précolonial. Presses universitaires de France, Paris,
1962,PP 52et 53

) . (2زبادية ،املرجع السابق ،ص .63
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املؤرخ ،إىل كانو قادما من مصر و درس هبا ،و كان زميله خملوف البلبايل (املتويف بعد 1434م)،
نشيطا هو اآلخر يف حقل التعليم بكانو و كتسينة ،حيث قام هذان الشخصان بنشاط تعليمي كان
له تأثري يف الناحية السياسية بكانو حيث قاموا بقطع األشجار املقدسة يف عهد حممد رمفة.1
ب .الوزارة:
يعد ابن بطوطة والعمري أهم مصدرين مكتوبني تطرقا إىل أكرب قدر من التفاصيل حول
الوظائف واخلطط اليت عرفتها إمرباطورية مايل خالل أوج قوهتا يف القرن الثامن للهجرة14/م ،ورغم
ذلك فإننا ال جند من بني الوظائف اليت ذكروها منصب وزير)2(.ولكننا إذا متعنا جيدا يف تلك
الوظائف فإن عددا منها يوازي منصب الوزير عند العرب املسلمني آنذاك ،ولكنها تعطى هلا أمساء
أخرى .فحسب الروايات الشفوية فأن مملكة مايل كانت تضم وظائف تعادل وظائف الوزراء يف إطار
مبدأ تقسيم العمل ،فكان هناك وزير يتكفل باألجانب وآخر يتكفل بالضرائب وثالث يشرف على
الشؤون الدينية وغريهم )3(.ولكنهم يف احلقيقة كانوا كلهم عبارة عن مسؤولني عن القطاعات اليت
كلفوا هبا أمام الوزير األول الذي ينتدبه امللك بنفسه ويعدون تابعني له مباشرة.

( )4

ورمبا كان هذا الوزير األول هو النائب الذي ذكره ابن بطوطة خالل وصفه جمللسه باملشور ،وأن
الفرارية هم الوزراء التابعني له ،لكن ابن بطوطة مل يشر إىل وظيفة هذا النائب وال الفرارية باستثناء ما
ذكره عن كوهنم أول من يدخل إىل جملس امللك حاملني معهم فسني وكبشني ،كما ذكر قيامهم
بشكر امللك بنزع قسيهم ملا وزع على الناس الذهب فوق رؤوسهم)5(.ويف موضع آخر ذكر ابن
( )1مهدي ادامو ،اهلوسا و جرياهنم بالسودان األوسط ،يف كتاب تاريخ إفريقيا العام ،اجمللد الرابع ،الصادر عن اليونسكو،
املطبعة الكاثوليكية ،بريوت ،لبنان ،1988 ،ص296
( )2يذكر القلقشندي ( ،ص ) 298بأن هذه اململكة كان يوجد فيها الوزراء والقضاة والكتاب ،ويقول بأنه نقل ذلك عن كتاب
مسالك األبصار للعمري ،لكننا مل جند وظيفة هبذا االسم عند العمري( .القلقشندي(أبو العباس أمحد) ،صبح األعشى يف
صناعة االنشا ،اجلزء اخلامس ،املطبعة األمريية بالقاهرة1333 ،هـ1915 /م.
)3 ( Bwemba-Bong ,Quand l’Afrique était l’or noire de l’europe,volume1,éditions Menaibuc,
 Joseph K i-Zerbo et René Holenstein , A quand l’Afrique . Éditions de l’ambe,ـ 2005,p26
2003, p76 .
)4 (ONESCO , Histoire de l’humanité (600-1492). Editions Unesco, Paris, 2008, p1171

) (5املصدر السابق ،ص .687 ،685
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بطوطة قصة رواها احد القضاة للملك ،ومفادها ،هناك جرادة تكلمت وقالت بأن هللا يبعثها للبالد
اليت يكثر فيها الفساد إلفساد زرعها ،وهنا قام الفرارية ونزعوا عمائمهم كعالمة لتربئهم من الظلم.
فمن خالل كالم ابن بطوطة يظهر لنا املكانة الرفيعة اليت يتمتع هبا النائب والفرارية لدى امللك ،من
خالل األسبقية اليت تعطى هلم يف دخول جملسه ،وهي مكانة ال يناهلا عادة إال الوزراء واملسؤولني
الكبار يف الدولة ،كما نستنتج من نزع الفرارية لعمائمهم أمام قصة اجلرادة وتربئتهم من الظلم ،أن
هؤالء الناس كانوا يشعرون مبسؤوليتهم على إقامة العدل وحماربة الظلم يف ربوع اإلمرباطورية ،وهي
الوظيفة اليت كان يضطلع ها الوزراء خالل العصور الوسطى.
( )1

وقد تكلم ابن خلدون عن رجل توىل احلكم يف مملكة مايل مباشرة بعد مقتل منسا مغا ابن منسا
موسى الثاين و هو زوج أم منسا موسى الثاين ويدعى صندكي الوزير( .)2فرغم أن كالم ابن خلدون ال
يوضح إن كان صندكي هو اسم هذا الوزير ،أم هو لقب خاص بكل من توىل الوزارة يف مايل ،إال
أن بعض املؤرخني استنتجوا من هذا بأن الوزير يف عهد خلفاء سوندياتا كان يلقب بـ"صندكي"
( ،)Sandiguiأوديون صندكي()3(.)Dyon sandiguiورغم أن ابن خلدون يذكر يف موضع
آخر بأن الوزير كان يدعى عندهم ماري ،ومنه اشتق اسم ماري جاطه( ، )4إال أننا جند بأن ابن
خلدون يذكر يف موضع آخر من نفس املصدر ،بأن معىن ماري عند املاليني هو األمري وليس
الوزير.

( )5

لذلك فإننا نعتقد بأن الوزير الذي ذكره ابن خلدون مل يكن يلقب مباري جاطة على أساس
الوظيفة ،و إمنا كان ذلك امسه الشخصي .لكن الشيء الذي نفهمه من رواية ابن خلدون هو أن هذا
الصندكي كان كثريا ما ينفرد بأمور الدولة عندما جيد ملوكا ضعافا مثلما حدث يف أواخر عهد منسا
مغا.
()1نفسه،ص.688
()2ـ ابن خلدون(عبد الرمحان) ،كتاب العرب .مراجعة سهيل زكار ،دار الفكر للطباعة و التوزيع و النشر ،بريوت ،لبنان،
1421هـ 2000/م .مج.270 ،6
( )3طرخان (إبراهيم علي) ،دولة مايل اإلسالمية.دراسات يف التاريخ القومي اإلفريقي .اهليئة املصرية للكتاب ،القاهرة ، 1973
ص .129
( )4املصدر السابق ،مج ،6ص .269
()5نفسه ،ص . 266
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وإذا رجعنا إىل الروايات الشفوية ا ملندية فأننا جند بان الوزير كان يدعى "فارما" وهي كلمة مندية
مركبة من كلمتني مها فا ( )Faأوفار ( ) Farواليت تعين األب أو الوالد ،وكلمة ما( )Maوهو اسم
موصول يلعب دور ظرف املكان يف اللغة املندية ،ويعين مكان منخفض أو األسفل( ،)1وبالتايل
فيمكن أن يكون ابن بطوطة قد ذكر الفراري قاصدا هبا فارما اليت تعين الوزير ،أو فار اليت تعين الوالد
أو األب ،خاصة وأنه مل يكن يتقن اللغة املندية ،إذ كان يستعني بالرتمجان ملخاطبة منسا سليمان.
وحسب الروايات الشفوية فإن الوزارات يف مملكة مايل كانت متعددة ،فهناك وزير الثقافة
الذ ي يدعى "بابيلي فارما" ووزير األمالك الذي يدعى "واين فارما" أو(دوغو فاما) .أما وزير املياه
على النيجر الذي يعد املسؤول على الصيد واملالحة به فيدعى"جيتيجي فاما" ،كما وجد وزير
الغابات الذي كان يطلق عليه اسم "ساو فارما" أو"تو فاما" ،والوزير املكلف باخلزينة املدعو"خاليسي
فارما" أو "فودي فاما" )2(.وجنده يف بعض املصادر باسم سانتيجيوهو يف احلقيقة أمني خمازن الغالل
امللكية ،والذي يعترب مبثابة وزير املالية)3(.وهلذا نعتقد بأن ساجنيييت وصندكي الذي ذكره ابن خلدون،
ما هو إال حتريف لكلمة سانديكي اليت تعين وزير املالية أو وزير املخازن امللكية ،باللغة املالنكية .كما
وجدت هناك وزارة مكلفة بالضرائب أيضا.

( )4

وقد عرفت سنغاي بعض الوزارات ،اليت تعود إىل فرتة خضوع غاو حلكم أسرة كيتا ،ومنها
خالص فارما وهو وزير املالية ،وزير البيض أو األجانب وهو كوراي فارما ،والوزير األول أو نائب
اإلمرباطور وهو األمني العام لإلمرباطور ويدعى الكنفاري أو الباالما( ، )5ولكن وظيفة الوزير مل تكن
تقتصر على تسيري أمور قطاعه وتنفيد سياسة امللك يف القطاع الذي كلف به ،وإمنا كانت له مهمة
إقليمية تضاف إىل مهمته الوزارية أال وهي تقدمي االستشراف املستقبلية ع ن إقليم ما ألصحاب

)1 ( Delafosse(Maurice) , Essai de manuel pratique de la langue Mandé ou Mandingue. Ernest
Leroux éditeur, Paris, 1901, p12.
)2 ( Niane Temsir Djibril, Recherches sur l’empire du mali au moyen âge, mémoire de
l’institut national de recherche, Conakry, La Guinée, 1962, p55,

()3جربيل متسري نياين ،مايل و التوسع الثاين للمندينغ ،ص.17

(4 ) Bwemba-Bang , Op.Cit,p28.

()5جربيل متسري نياين،مرجع سابق ،ص. 172
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السلطات اإلدارات احمللية من أمراء وحكام مقاطعات ،وبذلك لعبوا دور اجلسر الذي يربط بني امللك
وحكام اإلمارات التابعة إليه )1(،لذلك قال عنهم ابن بطوطة بأهنم أمراء(.)2
كما كان الوزراء يقومون بالرتمجة حلكام املقاطعات الذين يأتون لزيارة امللك ملا يكونوا من مناطق

ال تتكلم لغته ،حبيث يتولون مهمة شرح قضاياهم ومشاكلهم للملك(.)3
ب .أثرها يف امليدان العمراين:

أن ازدهار احلياة الثقافية و العلمية يف غرب افريقيا تبعه ازدهار يف الذوق الفين و خاصة امليدان
العمراين ،كما أن تفتح االفارقة على الثقافة العربية اإلسالمية جعلهم يستمدون منها الكثري من
اخلصائص يف اجملال العمراين ،لكنهم اثبتوا خصائصهم االبداعية يف هذا اجملال ،فقد أصبحوا يتميزون
عن غريهم من الشعوب يف هذا اجملال ،حيث متكنوا من وضع أسس الفن املعماري السوداين ،وهو
الفن الذي جيمع بني الطراز اإلسالمي وحيتفظ باخلصوصيات اإلفريقية.
فالطراز املعماري السوداين القدمي كان بسيطا متيزه البناية ذات السقف املستدير ،وذات الشكل
اهلرمي املغطى بالقش ،أما احليطان فكانت تُبىن بالطوب ونادرا ما كانت تتخللها احلجارة ،كما كانت

توجد بالقرب من البيت زريبة لرتبية املاشية)4(.فكانت العاصمة نياين يف عهد سوندياتا كيتا مبنية
مساكنها بالطني وأسقفها مصنوعة من القصب)5(.وحىت مدينة متبكتو كانت يف البداية مبنية بعيدان
األشجار وحشائش النباتات ،ويف مراحل أخرى من تارخيها قبل أن حيكمها منسا موسى كانت تبىن
من شجر الصيان وهو نوع من األشجار ذات اجلذوع الغليظة ،أو مبنية بأوتاد خملوطة بالطني
ومسقوفة بالتنب.

( )6

لكن وصول منسا إىل احلكم أحدث ثورة حقيقية يف اجملال العمراين املندي خاصة والسوداين
عامة ،فخالل تواجده مبكة املكرمة ألداء فريضة احلج سنة 1324م ،تعرف على مهندس وشاعر
( )2املصدر السابق ،ص .682

)1 (Joseph k i-Zerbo et René holenstein , Op.Cit, p76.
)3 ( Bwemba-Bong, Op.Cit, p26 .

)(4زبادية(عبد القادر) ،احلضارة العربية و التأثري األوريب يف إفريقيا الغريب جنوب الصحراء (.دراسات
الوطنية للكتاب ،اجلزائر1989 ،م ،ص .52

ونصوص) .املؤسسة

)5 ( Mauny(Raymond), Les siècles obscurs Op.Cit, p160.

( )6باري(حممد فاضل) و كريدية(سعيد إبراهيم) ،املرجع السابق ،ص . 98
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ومهندس أندلسي هو أبو إسحاق الساحلي املعروف بالطوجين()1فاصطحبه معه إىل مايل ،فقام هذا
األخري الذي كان بارعا يف اهلندسة والتصميم بإحداث ثورة يف الطراز املعماري السوداين )2(.وكان مع
الوفد املرافق ملنسا موسى خالل عودته من احلج شخص يدعى املعمر أبو عبد هللا بن خدجية الكومي
الصنهاجي ،وهو أمري من ولد عبد امل ؤمن بن على زعيم املوحدين ،كان قد التقاه يف طريق عودته من
احلج ،مبدينة غدامس(.)3
وعند مرورهم مبدينة غاو عاصمة سنغاي اليت أصبحت تابعة إلمرباطورية مايل ،أبدى املعمر
اندهاشه لوضعية مسجدها املرتدية ،واليت كانت تشبه كل منازل البلد يف تلك الفرتة واملتمثلة يف كوخ
سقفه من القش )4(،لذلك نبه منسا موسى إىل أن هذه البناية ال ترقى ملكان يعبد فيه هللا ،وال ترقى
إىل مقام اإلمرباطور ،ذلك أن الطراز املعماري السوداين البسيط كان ما يزال يطغى على بنايات
ومساجد اململكة ،فاملساجد كانت قليلة وال توجد يف كل مكان ،وتفتقد إىل اللمسات الفنية
للعمارة ،فأغلب أمكنة الصالة مبدن اململكة كانت عبارة عن مربعات أو دوائر رملية تفصل الطريق
العمومي بإطار من احلجارة ،وتدعى (باتوما) ،وكانت هناك مصليات تأخذ شكل كوخ كبري من
القش( ، )5وطلب هذا األمري املوحدي من أيب إسحاق الساحلي لبناء جامع أكثر رخاء ورونق،
فطلب هذا األخري بأن حيضروا له املواد والسلع واأليدي العاملة اليت يتطلبها هذا اإلجناز ،فقام ببناء

( )1هو أبو إسحاق إبراهيم الغرناطي بن الفقيه الفرضي حممد األنصاري األوسي الغرناطي ،املعروف بالساحلي والطوجين ،وهو من
أهل غرناطة من بيت صالح وثروة وأمانة ،وكان أبوه أمني العطارين بغرناطة ،وكان من أهل العلم فقيها متفننا ،وله الباع املديد يف
الفرائض ،كان يف صغره موثقا بسماط شهود غرناطة ،وجال ببالد املغرب ،مث قدم القاهرة ودخل الشام والعراق ،ودخل اليمن
واحلجاز ،وعاد إىل مصر ،مث سار إىل بالد السودان واستوطنها زمنا طويال ،بالغا فيها أقصى مبالغ املكانة واحلظوة والشهرة
واجلاللة ،واقتىن ماال دثر( .العسقالين(ابن حجر) :الدرر الكامنة،ج،1ص ).211ويذكر دوالفوس بأنه تويف بتمبكتو خالل فرتة
حكم منسا سليمان سنة 1346م (.)Haut Sénégal-Niger,t2,p190
( )2السالوي (أبو العباس الناصري) ،االستقصا ،مصدر سابق، ،ص ص74و .75
( )3ابن خلدون ،املصدر السابق ،ج،6ص . 267
()4ذكر العمري بأن مدينة نياين كانت مبنية وسقوفها باألخشاب والقصب وغالب سقوفها قباب أو جلمونات كالقباب ،وأرضها
تراب مرمل( .املصدر السابق ،ص)111
()5قداح نعيم ،افريقيا الغربية يف ظل اإلسالم ،املرجع السابق ،ص. 112
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أول مسجد بالطني يف غاو ذا سقف حيتوي على سطح ،ومنارة ذات شكل هرمي ،وهو حمراب مبين
باآلجر والطني املشوي بالنار ،وأحزمة ظاهرة أصبحت متواجدة أينما وجد املسلمون يف السودان.

( )1

وهبذا ظهر طراز معماري جديد عرفت مايل من خالله مايل بناء املساجد األنيقة اليت تذكرنا
بتلك املوجودة يف اجلنوب اجلزائري واملغريب ،والقصور واملنازل اليت كانت مأوى قادة الرببر يف جبال
األطلس.فهذا الطابع املعماري الذي جسده الساحلي ظه ر جليا مع بناء القبة املربعة الشكل بالقصر
امللكي مبدينة نياين ،فلقد كان القصر امللكي لعائلة كيتا مكون من جمموعة من املنازل دائرية الشكل
مرتبطة مع بعضها البعض عن طريق سور للدعم ،وكلها تؤدي إىل ناحية اجلنوب أين توجد ساحة
عمومية كبرية ،وهي املكان الذي كان يست قبل فيه امللك رعيته ،كما توجد قاعة أخرى ذات شكل
مثلثي وهي خاصة باستقباالت امللك اخلاصة ،وهي القاعة اليت أضافها املهندس أبو الساحلي ،وهي
البناية الوحيدة املبنية باحلجارة ،عكس البنايات األخرى اليت كانت مبنية بالطني.

( )2

ولعل أهم ما أهبر املاليني واملؤرخني العرب الذين كتبوا عن املوضوع هو تلك القبة املربعة
الشكل اليت غطت قصره وحضرة ملكه ،واليت استفرغ فيها أبو إسحاق الساحلي كل موهبته
وإجادته ،حيث زينها بالكلس وأنواع األصباغ املشبعة ،والنقوش والتخرمي ،فكانت من أمجل املباين
اليت بنيت يف مايل وأتقنها ،ونالت د هشة منسا موسى واستغرابه ،حيث مل تكن إمرباطوريته تعرف
هذا الفن من قبل ،لذلك كافأ مهندسه باثنيت عشرة ألف مثقال من الترب (الذهب املسحوق)
باإلضافة إىل هدايا أخرى وصالت سنية.

( )3

إن أوصاف هذه القبة تعرب عن ميالد منوذج جديد لطابع للعمارة املغربية اليت اشتهرت بقباهبا
ومآذهنا املربعة يف عهد الزيانيني واملرينيني خاصة ،إذكانت فاس واألندلس خالل العهد امليين تتخذ
قباهبا شكال مربعا ،و حتتوي على زخارف ،واليت مل تكن موجودة من قبل يف املغرب )4(،ومن هنا
)1 ( Delafosse(Maurice) et Mouralis (Bernard) , Les Nègres. Editions l’harmattan, Paris,
2005, pp 22 e t23 ;- Delafosse(Maurice) , Haut Sénégal-Niger, tome2, p189.
)2 ( Ogunsolo(John Igué) , Les villes précoloniales d’Afrique noire. Editions Karthala, Paris,
2008, p36.

( )3ابن خلدون ،املصدر السابق ،ج، 6ص  268ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  .،ا لسالوي ،املصدر السابق. 152 ،

( )4بن قربة(صاحل) ،املئذنة املغربية األندلسية يف العصور الوسطى ،املؤسسة الوطنية للكتاب ،اجلزائر1986 ،م ،ص ص ،99
.100
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نستطيع أن ندرك مدى التأثري الذي تركه هذا املهندس املعماري األندلسي الذي حل بفاس وعاش
باألندلس ،والذي محل فنه معه إىل بالد السودان،و بالتايل عرفت مايل الفن اإلسالمي من باب
العمارة.
ملا رأى منسا موسى إجناز الساحلي يف غاو ،طلب منه إعادة إجن از مثل هذا اإلبداع يف مدينة
متبكتو اليت كانت جمرد خميم بسيط للبدو من الطوارق خالل القرن اخلامس للهجرة 11/م ،وبقيت
جمرد نقطة تتزود فيها قوافل امللح باملاء ،وذلك رغم موقعها اإلسرتاتيجي يف أعلى منعطف النيجر،
وبقيت جمهولة ،ومل تثبت بناياهتا إىل غاية القرن التاسع للهجرة 14/م )1(.فقام الطوجين بعمل كبري
يف هذه املدينة اليت سوف تصبح بفضله أشهر مدينة يف السودان الغريب ،فبدأ بإعادة بناء املسجد
القدمي لتمبكتو ليكون أكثر مالءمة إلمرباطورية كبرية كمايل ،فبنا يف موضعه املسجد الكبري باآلجر
وهو أمر مل يكن معروفا لدى السودانيني قبل ذلك)2(،فأقام له صومعة من مخسة صفوف والقبور
الصقة هبا من خارجها يف جهيت اليمني.

( )3

وقد نقل املهندس األندلسي هذا النموذج املعماري عن املغاربة الذين كانوا يقيمون القبور
بالقرب من املساجد أو بداخلها خاصة أضرحة العلماء والصاحلني )4(.وقد أطلق عل ى هذا املسجد
الكبري فيما بعد اسم جنجري بر(أي املسجد الكبري) ،وظل قائما ملدة ثالث قرون ،حبيث ما تزال
بعض أسسه قائمة إىل غاية الوقت احلاضر مبدينة بتمبكتو )5(.حيث خلص فيه أبو إسحاق الساحلي

( )1السعدي ،املصدر السابق،ص ص . 21، 20
)2 ( Cornevin(Robert et Mariane), Histoire de l’Afrique, Op0Cit, p164.

( )3السعدي ،املصدر السابق ،ص . 87

) (4يذكر عبد الرمحان السعدي بأنه ملا قام الفقيه القاضي العاقب بن القاضي حممود بتجديد املسجد الكبري بني سنيت  991و
صري
995هـ 1583/و 1587م وبنا مكانه مسجدا آخر ،خرب مجيع تلك القبور وسواها مع مجيع القبور باألرض من كل جهة ّ
اجلميع مسجدا ،وزادها زيادة كبرية ( .تاريخ السودان ،ص .) 56
)5 ( Cornevin(Robert et Mariane), Op.Cit, p164.

= يذكر الظابط الفرنسي فيليكس دوبوا( )Felix Duboisالذي زار متبكتو سنة 1896م بأنه رغم أن مساحة هذا
املسجد ازدادت واتسعت خالل القرن العاشر للهجرة 16/م مع تزايد عدد سكان متبكتو إال أهنا يف احلقيقة ال ميكن أن نصفها
بالعمل الفين الكبري ،إذ تعد جمرد أسوار متفاوتة الطول والعرض واالرتفاع وال ترقى إلىمستوى حىت تلك القبور واالضرحة اليت
أنشئت جبوارها واليت تتميز بانسجام كبري تذكرنا جبمال التزيينات اليت بين هبا جامع جنيالقدميDubois (Felix).
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الطراز السوداين يف العمارة ،كما بنا اإلقامة امللكية املعروفة باملادوغو ( )Madougouوتعين أرض
السيد يف أقصى مشال غرب متبكتو ،باإلضافة إىل بنائه ألسوار املدينة اليت يبدو أهنا بنيت من أجل
محايتها بعد تعرضها هلجمات املوشي)1(.وزود وسط مدينة متبكتو بساحة كبرية مل يعرف السودان

الغريب هلا مثيال من قبل ومل توجد يف أي بلد سوداين آخر خال ل تلك الفرتة ،أو قبلها(،)2مما يؤكد
أصالة العمارة اليت أدخله منسا موسى وحداثته بالنسبة للسودان الغريب.وازداد اهتمام منسا موسى
بعد ذلك ببناء املساجد ،وخاصة بعد حجه،حيث أنشأ خالل سفره إىل احلجاز مسجدا يف كل
مدينة مر هبا من مدن السودان ،منها مسجد متبكتو الذي ذكرناه ،ومسجد دوكوري ،كوندام ،ديري،
( )3
وانكو ومسجد باكو.
بعد ذلك وجه منسا موسى جهوده العمرانية إىل مدينة جين الواقعة عند منعطف النيجر،
واليت كان أهلها ينتمون حسب التقسيم الطائفي الذي وضعه سوندياتا إىل طبقة احلرفيني ،فكانت
هذه املدينة تعج بالبنائني الذين أتقنوا عملية البناء املعروفة بالبانكو( )Bancoباحرتافية كبرية)4(،كما
ظهر خالل هذه الفرتة مهندس مغريب آخر هو معلوم إدريس املراكشي الذي عاصر أبا إسحاق
الساحلي( )5الذي يكون منسا موسى قد أوكل له مهمة بناء مدينة جين ،وبالتايل يكون قد أضاف
هلا اللمسة املغ ربية للعمارة السودانية اليت كان قد بدأها املهندس الغرناطي .فامتزجت يف جين عبقرية
تصميم إدريس املراكشي مع احرتافية بناؤوا جين ،لذلك متيزت بنايات جين باألناقة واجلمال واإلتقان،
حيث تكونت املنازل فيها من طابق أول مؤلف من عدة أروقة ،وحتتوي على خمادع صغرية أين يوضع
فيها املاء داخل جرات من الطني ،وساحة صغرية على مستوى واحد هذا الطابق الذي ال تطل عليه
الشمس إال من هذه اجلهة.
Timbuctoo the mysterious.Translated from the frensh by : Diana White, New York, 1896,
p275.
)1 ( Ogunsolo(John Igué) ,OpCit, p41.

)2 ( Dubois)Felix( ,Op Cit,p275.

(3 ) Mahmoud kati , OpCit, p56.
(4 ) Niane djibril temsir , Le soudan occidental au temps des grands empires. Présence
Africaine, Paris, 1975, p134.

) (5يعتقد األستاذ عبد القادر زبادية بأن معلوم إدريس هذا كان أحد مساعدي الساحلي( .مملكة سنغاي يف عهد
االسقيني.الشركة الوطنية للنشر و التوزيع ،اجلزائر ،1971 ،ص .)107
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أما الطابق األرضي فإنه موزع بنفس الطريقة ،ويستعمل كمخزن حلفظ األرز والذرة البيضاء،
كما يستخدم كإسطبل للحيوانات .وهذا املخزن يؤدي إىل ساحة أخرى توجد خلف املنزل ،ويتم
الصعود من الطابق األرضي إىل العلوي عن طرق ُسلمني واحد منهما يوجد عند املدخل واآلخر يف
الساحة بالداخل .أما السقف فكان مغطى بقطع خشبية متباعدة عن بعضها مبسافات معينة
ويغطيها الطني لتشكل سطحا صغريا حماط حباجز مرتفع قليال ،ويتم الصعود إىل هذا السطح عن
طريق سلم من عشر درجات( . )1باإلضافة إىل املنازل قام إدريس املراكشي ببناء اجلامع الكبري مبدينة
جين ،الذي ميثل منوذجا حقيقيا للتمازج املعماري السوداين مع العمارة املغربية(.)2
وكان عهد منسا سليمان شقيق منسا موسى هو أيضا زاخرا باالجنازات العمرانية ،فبنا املساجد
العادية واملساجد الكبرية ،ورفع املآذن ،فاقد كان حريصا على صالة اجلماعة يف املساجد وجعلها
فرضا على الناس ،فقد ذكر ابن بطوطة بأنه يف عصر هذا امللك كان الناس مواظبني على الصلوات
وملتزمني بأدائها يف مجاعة ،حىت إذا كان يوم اجلمعة ومل يبكر اإلنسان إىل املسجد مل جيد أين يصلي
لكثرة الزحام )3(.مما تطلب بناء املزيد من املساجد ،كما وسع مدينة نياين العاصمة إىل أن أصبحت
مساحتها تبلغ حوايل بريد طوال وعرضا )4(،وجعل بناياهتا مكونة من طبقات من الطني تشبه أسوار
( )5
وحدائق دمشق ،وسقفها يتخذ شكل قبة أو سنام مجل.
وعموما فإن اجلهود اليت بذهلا امللك منسا موسى ،جبلب هذا املهندس األندلسي والذي كان
مبثابة وزيره للعمران والفنون اجلميلة حسب دوالفوس وموراليس )6(،قد أفرزت طرازا معماريا يوافق بني
ا لطراز املغريب املوريسكي مع شكل العمارة السودانية البسيطة ،وبالتايل ظهر مصطلح ما يعرف بالفن
املعماري السوداين الذي اقرتن مبنسا موسى ومهندسه األندلسي ،وهو يف احلقيقة ليس طرازا سودانيا

)1 ( Niane djibril temsir , Le soudan occidental, p130 .

( )2قداح نعيم ،املرجع السابق ،ص. 147
( )3املصدر السابق ،ص . 690
( )4الربيد هو وحدة قياس قدمية لقياس املسافة تقدر بـ 23كيلومرتا
Mauny (Raymond) , les siècles obscurs , p160.

( )5قداح نعيم ،املرجع السابق ،ص . 150
)6 ( Delafosse (Maurice) et Mouralis (Bernard) , Les Nègres,p23.
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خالصا وإمنا يستمد خصائصه من احلضارات املتوسطية القدمية والوسطى والذي ما ي زال موجودا يف
جنوب الصحراء الغربية وجنوب املغرب األقصى.

( )1

لكن بعض املؤرخني الغربيني واملستشرقني ال يريدون االعرتاف بدور الساحلي يف العمارة
السودانية ،وينكرون وجود ذلك األثر املغريب فيها ،ومنهم من يعترب شخصية أيب إسحاق الساحلي
شخصية ومهية وال وجود هل ا ،يف حماولة لنفي أي تأثري عريب إسالمي يف العمارة السودانية .فاألستاذة
سوزان أراديون (  ) Suzan Aradeonتذكر بأن أبا إسحاق الساحلي هو جمرد أسطورة من وحي
خيال املصادر التارخيية العربية اليت اخرتعتها ،وانتشرت بعد ذلك عند األوربيني .وتقول بأنه من يقول
بوجود األ ثر املغريب فهو جاهل خبصائص العمارة السودانية ،فهي حتاول أن تقنعنا بأهنا تريد الدفاع
عن أصالة الفن املعماري السوداين ،وتتهم هذه املصادر العربية بأهنا تسعى إىل إثبات عجز
السودانيني على ببناء شيء غري األكواخ الصغرية( .)2لكنها يف املقابل مل تقدم لنا وال دليل مقنع عن
ادعائها سوى ذكر آراء املؤرخني األوربيني الذين ش ّككوا يف دور الساحلي ،فهي تستشهد بكالم
شارل مونتاي ( ،) Charles Monteilلكن هذا األخري ال ينكر وجود شخصية الساحلي ،وال
ينفي ما قام به ،لكنه ينسب للساحلي بناية واحدة وهي قاعة االستقباالت يف العاصمة نياين(.)3
كما نستشهد مبا كتبه الدكتور األملاين هنري بارث( )Henri Barthوتقول بأنه يشكك يف
أسطورة الساحلي ،لكننا لو عدنا إىل ما كتبه هنري بارث لوجدنا بأهنا ّأولت خطأ كالم بارث مبا
يدعم فكرهتا املسبقة ،حيث لو رجعنا إىل ما قاله الدكتور األملاين فنجد ما يلي «:إن متبكتو اليت يبدو
أهنا استسلمت بدون مقاومة للفاتح (أي منسا موسى) حتولت إىل عاصمة إلمارة ذات عظمة
ومكانة ،ألن الزعيم اجلديد ،وهو رجل حيوي وصديق للفنون ّزود املدينة مبسجد وقصر جديد »(.)4

هلذا فنحن نعارض ما وصلت اليه الباحثة سوزان ارادون فبارث مل ينف ومل يشكك يف
شخصية الساحلي كما تدعيه األستاذة أراديون ،بل مل يذكرها أصال ،ولكنه ينسب بناء املسجد
)1 ( Trimingham (Spencer), Op.Cit, p69.

(2 ) Suzan B.Aradeon: Al-Sahili (The historians Myth. of architectural technology tranfer
from North Africa. In Journal des Africanistes. Anneé1989, Volume 59, N°01, p99
(3 )Charles Monteil, Les empires du Mali, p86.
(4 ) Henri Barth , Voyage en Afrique septentrionale et centrale pendant les années 1849
a.Traduction de l’Almand par :Paul Ithier. Edité par :A.Bohné, librairie Paris, et A. Lacroix,
Bruxelles, 1861, tome4, 1855 pp14, 15.
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والقصر يف متبكتو ملنسا موسى على أساس أنه هو اإلمرباطور صاحب األمر والنهي ،وصاحب
السلطة التنفيذية يف مايل ،فلم يذكر من نفذ أوامره بالبناء ،لكنه يف املقابل نرى هناك تطابق كبري مع
ما ذكره السعدي الذي يقول بأن منسا موسى بنا مسجد وقصر متبكتو بعد ضمها إىل مملكته عند
عودته من احلج سنة 1326م726/هـ(.)1
كما يذكر بأن هذا اإلمرباطور كان صديقا للفنون ،وحنن نعلم بأن ولعه بالفن هو ما جعله
يصر على جلبه إىل بالده.ومن الشواهد اليت استندت إليها
يتقرب من هذا املهندس الشاعر ،و ّ
األستاذة يف نفي األثر املغريب يف العمارة السودانية كالم موريس دوالفوس ،لكننا جندها هنا تتناقض
مع ما ذهبت إليه ،فهي تقول بأن دوالفوس قد أشار إىل أن منسا موسى هو الذي طلب من
الساحلي إدخال النموذج السوداين إىل العمارة السودانية وأن هذا األخري(أي الساحلي) استوحى
تفاصيلها من النموذج املغريب.

( )2

وبذلك ميكن أن نستنتج بأن ما ذهبت إليه األستاذة سوزان أراديون ال يقوم على أية أسس
علمية ،ويبقى جمرد أحكام مسبقة خاطئة وتفنيد ألحداث تارخيية أكدهتا كل املصادر التارخيية
واألحباث األثرية( .)3فاملصادر العربية مل تنكر وجود عمارة سودانية ،ولكنها تعرتف بأهنا كانت بسيطة
وتفتقد إىل الرقي الذي وصلت إليه العمارة املغربية ،وما إصرار منسا موسى على جلب املهندس
الغرناطي إىل بلده إال ملهمة البناء.
صحيح أن البناء األول الذي قام به أبو إسحاق الساحلي واملتمثل يف مسجد مدينة غاو كان
باقرتاح من األمري املوحدي املعمر ،لكن البنايات األخرى اليت أقامها يف كل من متبكتو ونياين كانت
بطلب من منسا موسى .وهو ما يعين افتقاد مايل ملن يتقن هذا الفن ،كما أن انبهار امللك منسا
موسى باالجناز الذي قام به الساحلي من خالل بنائه لتلك القبة املربعة بقصره يف نياين ،والسخاء

) (1السعدي ،تاريخ السودان ،ص ص7و .87
(2 ) Suzan B. Aradeon, Op.cit. pp99, 100.
)3 ( Raimbault (Michel) et Kléna (Songo), Recherches archéologiques au Mali. Éditions
Karthala, Paris, 1991.
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الذي أبداه يف مكافأته عليه لدليل على عدم وجود عمارة يف مايل بذلك الرقي واإلتقان ،خاصة وأن
ابن خلدون قد أكد ذلك بقوله « :مل تكن إمرباطوريته تعرف هذا الفن من قبل» (.)1
 3ـ املراسالت العلمية بني حواضر غرب إفريقيا و دورها العلمي و الثقايف :
من بوادر النهضة العلمية اليت شهدهتا احلواضر العلمية و الثقافية يف غرب افر يقيا تلك
املراسالت اليت متت بني علماء و دعاة املنطقة و علماء و مصلحني من املشرق و املغرب اإلسالميني
حول مسائل فقهية أو عقدية أو غريها ،باإلضافة إىل املبعوثون يف مهام تعليمية إىل احلجاز و مصر.
فلقد كانت هذه املراسالت هتدف إىل توجيه الدعاة و تدعوهم إىل املنهج القومي و السليم ،كما
تدعوهم إىل تصحيح األفكار و العقائد و املمارسات املنحرفة احلاصلة يف الدين  ،كما تبني هلم طرق
التعليم و مناهجها و سبل حل اخلالفات بني املسلمني و آثارها السلبية على األمة اإلسالمية.
و من أشهر هذه املراسالت رسالة اإلمام احلافظ جالل الدين السيوطي لسالطني بالد التكرور
عموما و بالد كاتسينا يف اهلوسا خصوصا ،و قد ضمنها الوصية بتقوى هللا و الثناء عليه والتذكري
باآلخرة ،و عدم االغرتار بالدنيا و زينتها ،و الوقوف إىل جانب الشريعة و إنكار املخالفات الشرعية
اليت انتشرت يف بعض بالدهم.2
و ذكر حممود كعت يف تاريخ الفتاش أن األسقيا حممد توري ملا كان عائدا من احلج التقى مبصر
بالسي وطي سأله عن قضايا فكانت إجاباته موافقة إلجابات علماء السودان الغريب الذين كان األسقيا
قد سأهلم مثل حممد بن عبد الكرمي املغيلي . 3كما كانت للسيوطي مراسلة أخرى للمغيلي مشلت حتر
مي علم املنطق بينما رد عليه املغيلي برسالة حيلل فيها املنطق و يرد عليه و ختمها بقصيدة شعرية يف
هذا الرد.4

( )1ابن خلدون ،املصدر السابق ،ج، 6ص . 268
( )2هارون املهدي ميغا  ،املراسالت العلمية و آثارها التعليمي،و الدعوي بغرب إفريقيا ،جملة قراءات افريقية ،العدد الثالث،
ديسمرب 2008م ،ص .3
( )3حممد بن عبد الكرمي املغيلي ،أسئلة األسقيا وأجوبة املغيلي ،حتقيق :عبد القادر زبادية ،الشركة الوطنية للنشر والتوزيع،
اجلزائر1974 ،م ،ص ص .6،7،8
( )4امحد بابا التنبكيت ،نيل االبتهاج يف تطريز الديباج ،مصدر سابق ،ص.332
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و يف السودان األوسط فقد جرت مراسالت بني الشيخ حممد األمني كامني سلطان كامن والشيخ
عثمان دان فوديو خليفة املؤمنني بسوكوتو ،حيث دارت مواضيع املراسالت بينهما حول حكم اجلهاد
يف بالد اهلوسا و كامن بورنو ،علما بأن الكامني درس يف املدين ة املنورة والقاهرة و فاس ،وذاع صيته
ببالد السودان األوسط ،و أصبح له تأييد و نفوذ و تأثري كبري على الناس ،و كان يرى بأن جلو
الشيخ عثمان دان فوديو إىل اجلهاد يف صفوف املسلمني الذين كانوا خاضعني للممالك الوثنية يضر
باملسلمني و ينحرف عن رسالة اإلسالم احلقيقية  ،باالضافة إىل واجبه للدفاع عن بالد كامن بعدما
احتلتها قوات عثمان دان فوديو فكانت بينهما حروب بالبنادق و السيوف و حروب بالقلم عن
طريق املراسالت اليت محلت مناظرات علمية ودينية .فلقد بلغت تلك املراسالت عشرات الرسائل و
دامت ست سنوات دافع فيها كل واحد منهما عن مواقفه ،و لقد سامهت تلك املراسالت بينهما يف
تصحيح الكثري من املفاهيم مستندين إىل الكتاب و السنة.1

( )1هارون املهدي ميغا ،املراسالت العلمية ،مرجع سابق ،ص.6
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احملور الرابع
مناذج من علماء غرب إفريقيا و إنتاجهم:
.1أ محد بابا التنبكيت:
أ.نسبه:
امسه الكامل هو أبو العباس أمحد بن احلاج أمحد املسك بن احلاج أمحد بن عمر بن حممد
أقيت املسويف ،الصنهاجي ،التنبوكيت ،يعرف باسم بابا ،ولقد ذكر مولده بنفسه يف كتابه « نيل
االبتهاج بتطريز الديباج » ،حيث قال فيه « :مولدي كما وجدته خبط والدي ليلة األحد احلادي
وا لعشرين من ذي احلجة ختام عام ثالث وستني وتسعمائة(املوافق ل ـ ـ 26اكتوبر1556م) ،ونشأت
يف طلب العلم فحفظت بعض األمهات وقرأت النحو على عمي أيب بكر الشيخ الصاحل ،والتفسري
واحلديث والفقه واألصول والعربية والبيان والتصوف وغريها على شيخنا العالمة حممد بغيغ ،والزمته
سنني وقرأت عليه مجيع ما تقدم عين يف ترمجيت ،وأخذت عن والدي احلديث مساعا واملنطق ،وقرأت
الرسالة ومقامات احلريري تفقها على غريهم ،واشتهرت بني الطلبة باملهارة على كالل وملل يف
الطلب(«)1
ينتمي أمحد بابا إىل أسرة شهرية تعرف ب « آل أقيت »  ،أصلها من مدينة والتة يف بالد
احلوض من شرقي موريتانيا ،وكان يُعرف أيضا بأمحد بابا التكروري نسبة لبالد التكرور( .)2نشأ أمحد
بابا التنبكيت حتت حكم األمري أسكيا ( 1582- 1549م) ،وكانت تنبكتو إذ ذاك من أهم مدن
مملكة سونغاي .درس على شيوخ أسرته وعلى العامل الكبري حممد بغيغ الونكري كما مر ذكره يف

) (1امحد بابا التنبكيت ،كفاية احملتاج ملعرفة من ليس يف الديباج ،اجلزء الثاين ،دراسة و حتقيق  :حممد مطيع ،مطبعة فضالة،
احملمدية ،املغرب1421 ،ه2000/م ،ص .281
()2ليلى الصباغ ،أمحد بابا التكروري(1036 - 963هـ 1627 - 1556 /م) يف موقع الكرتوين:
https://www.arab-ency.com/ar
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حديث أمحد بابا عن نفسه ،وحصل علما واسعا بفضل مطالعاته وعالقاته مع معاصريه حىت نال
مكانة علمية متميزة(.)1
الزم امحد بابا شيخه بغيغ أكثر من عشرين سنة ،وقال بشأنه يف نيل االبتهاج... « :الزمته
اكثر من عشر سنني فقرات عليه بلفضي خمتصر خليل و فرعي ابن احلاجب قراءة حبث و حتقيق و
حترير ختمتها عليه  ،أما خليل فمرارا عديدة حنو عشر مرات أو مثان بقراءيت و قراءة غريي ،و
حضرت عليه التوضيح كذلك مل يفتين منه إال اليسري ...و ختمت عليه املوطأ قراءة فختمت عليه
خمتصر خليل بقراءيت وقراءة غريي عليه حنو ثالث مرات ،وختمت عليه املوطأ قراءة تفهم ،وتسهيل
ابن مالك قراءة تدقيق وحبث مدة ثالث سنوات ،وأصول السبكي بشرح احمللى ثالث مرات قراءة
حتقيق ،وألفية العراقي بشرح مؤلفها ،وتلخيص املفتاح بشرح السعد مرتني ،وصغرى السنوسي مع
شرح اجلزيرية ،وحكم ابن عطاء هللا مع شرح زروق هلا ،ونظم أيب مقرع ،واهلامشية يف التنجيم مع
شرحها ،ومقدمة التاجوري فيه ،ورجز املغيلي يف املنطق ،واخلزرجية يف العروض بشرح السبيت ،وكثريا
من حتفة احلكام البن عاصم بشرحها البنه ،كلها بقراءيت .وقرأت عليه فرعي ابن حاجب قراءة حبث،
مجيعه ،وحضرته يف التوضيح كذلك مل يفتين منه إال من الوديعة إىل األقضية وكثريا من املنتقى
للباجي ،واملدونة بشرح أيب احلسن الزرويلي ،وشفاء عياض ،وقرأت عليه صحيح البخاري حنو
النصف ،ومسعته بقراءيت ،وكذلك صحيح مسلم كله ،ودوال من مدخل ابن احلاج ،ودروسا من
الرسالة واأللفية وغريها ،وفسرت عليه القرءان العزيز إىل أثناء سورة األعراف ،ومسعت بلفظه جامع
املعيار للونشريسي كامال ،وهو يف سفر كبري ،ومواضع أخرى منه ،وباحثته كثريا يف املشكالت،
وراجعته يف املهمات ،وأجازين خبطه مجيع ما جيوز له وعنه ،وأوقفته على بعض تواليفي فسره به وقرظ
عليه خبطه ،بل كتب عين أشياء من أحباثي ،ومسعته يقول بعضها يف درسه إلنصافه وتواضعه وقبوله
باحلق حيث تعني»(.)2
فمن خالل ترمجة امحد باب لشيخه بغبغ نالحظ استعراض لألحوال الثقافية السائدة والربامج
الدراسية اليت كانت سائدة يف عصره أي تاريخ للحياة الفكرية يف تنبكتو خالل القرن السادس عشر،
( )1مجال بامي ،امحد بابا التنبوكيت ،ضمن جريدة ميثاق الرابطة ،جريدة الكرتونية أسبوعية تصدر عن الرابطة احملمدية للعلماء،
العدد ،2016/10/27 ،238يف موقع الكرتوينhttps://www.maghress.com :
( )2امحد بابا التنبكيت ،نيل االبتهاج  ،مصدر سابق ،اجلزء ،2ص.602
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كما نالحظ ذلك التداخل بني الثقافة املغربية واإلفريقية على مستوى مناهج التدريس املعارف ،وهذا
دليل على التأثري الثقايف والفكري للمغرب على إفريقيا جنوب الصحراء(.)1
ب .حمنته :
و لقد ذكر الزركلي العامل امحد بابا يف كتابه األعالم « :أمحد بابا بن أمحد بن أمحد بن عمر
التكروري التنبوكيت السوداين ،أبو العباس :مؤرخ ،من أهل تنبكتو يف إفريقية الغربية أصله من
صنهاجة ،من بيت علم وصالح .وكان عاملا باحلديث والفقه .وعارض يف احتالل املراكشيني لبلدته
(تنبكتو) فقبض عليه وعلى أفراد أسرته واقتيد إىل مراكش سنة  1002ه ،وضاع منه يف هذا
احلادث  1600جملد ،وسقط عن ظهر مجل يف أثناء رحلته فكسرت ساقه ،وظل معتقال إىل سنة
1004ه ،وأطلق فأقام مبراكش إىل سنة  1014وأذن له بالعودة إىل وطنه .وتويف يف تنبكتو ،وكان
شديدا يف احلق ال يراعي أحدا ....وعلى إثر محلة أمحد املنصور الذهيب الشهرية إىل بالد السودان
(الغريب) ،ومنها حاضرة تنبكتو حيث بالد صاحبنا أمحد بابا ،امتحن يف طائفة من أهل بيته بثقافهم
يف بلدهم يف شهر حمرم سنة 1002ه على يد حممود بن زرقون ،ملا استوىل السعديون على بالدهم
متبكتو ،وجاء هبم أساري يف القيود ،فوصلوا مراكش أول رمضان من العام نفسه واستقروا مع عياهلم
يف حكم الثّقاف إىل أن أحجم أمر احملنة فسرحوا يوم األحد احلادي والعشرين لرمضان سنة
1004ه».2
كما حتدث ابو الناصري يف "االستقصا" عن نكبة الفقيه أيب العباس أمحد بابا السوداين
وعشريته من آل آقيت والسبب يف ذلك « :كان بنو آقيت التكروريون من أهل مدينة تنبكتو وممن
هلم الوجاهة الكبرية والرياسة الشهرية ببالد السودان دينا ودنيا حبيث تعددت فيهم العلماء واألئمة
والقضاة وتوارثوا رياسة العلم مدة طويلة تقرب من مائيت سنة وكانوا من أهل اليسار والسؤدد والدين
ال يبالون بالسلطان فمن دونه وملا فتح جيش املنصور بالد السودان أبقاهم الباشا حممود على حاهلم
إىل أن كانت سنة اثنتني وألف فكان أهل السودان قد سئموا ملكة املغاربة وآنسوا منهم خالف ما
كانوا يعهدونه من سلطاهنم األول ،وكانت أذ هنم مع ذلك صاغية آلل آقيت فتخوف املنصور منهم
( )1مجال بامي ،امحد بابا التنبوكيت ،مرجع سابق.

( )2الزركلي(خري الدين) ،األعالم  ،قاموس تراجم ،دار العلم للماليني ،بريوت ،لبنان ،1980 ،الطبعة اخلامسة ،اجمللد األول،
ص .123
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ورمبا وشي إليه هبم ،فكتب إىل عامله حممود بالقبض عليهم وتغريبهم إىل مراكش فقبض على مجاعة
كبرية منهم كان فيها الفقيه العالمة أبو العباس أمحد بن أمحد بن أمحد ثالثة أحامد ابن عمر بن
حممد آقيت املدعو بابا صاحب تكميل الديباج وغريه من التآليف ،وكان فيها أيضا الفقيه القاضي
أبو حفص عمر بن حممود بن عمر ابن حممد آقيت وغريمها ،ومحلوا مصفدين يف احلديد إىل
مراكش ومعهم حرميهم وانتهبت ذخائرهم وكتبهم».1
لقد نُفي أمحد بابا من تنبكتو باجتاه مراكش يوم السبت  18مارس 1593م بأمر من قائد
من جيش املنصور هو الباشا حممود بن زرقون الذي احتل تنبوكتو ،وأجرب على اإلقامة اجلربية هناك
ملدة  14سنة بعيدا عن أهله ،ومل يعد إىل تنبكتو إال بعد بعد وفاة أمحد املنصور الذهيب رجع إىل
تنبكتو سنة 1607م.
و بعد عودته اىل تنبكتو و انقضت حمنته ،عاد امحد باب ا اىل نشاطه العلمي املعهود ،حيث
اخربناهو بنفسه يف نيل االبتهاج ،بانه بعد عودته وازدحم علي اخللق وأعيان طلبة تنبكتو ،و الزموه،
و قرأ عليّه اشهر قضاهتا كقاضي اجلماعة بفاس العالمة أيب القاسم بن أيب النعيم الغساين وهو كبري
ينيف على الستني سنة  ،و قاضي مكناسة الرحالة املؤلف أبو العباس ابن القاضي  ،وقرا عليه
مفيت مراكش الرجراجي وغريهم ،كما و اصبح يستفىت يف كل النوازل اليت يستفىت فيها غريه حىت
اشتهر امسه يف البالد من سوس األقصى اىل جباية و اجلزائر وغريها .وقد قال له أحد طلبة
اجلزائر حل مبراكش ايام إقامته اجلربية اننا ال نسمع يف بالدنا إال بامسك فقط.2
ج.تالميذه:
من تالميذ اإلمام أمحد بابا املشاهري نذكر ،ابا العباس ابن القاضي صاحب جذوة االقتباس
يف ذكر من حل من األعالم مبدينة فاس والغساين ،و أبو عبد هللا حممد بن يعقوب اآليسي
املراكشي الذي الزمه كثريا وأخذ منه اإلجازة؛ واحلاج أمحد بن احلاج حممد فهدي التوايت الذي كان

( )1الناصري(أبو العباس) ،االستقصا  ،مصدر سابق ،اجلزء اخلامس ،ص ص  129ـ . 130
( )2أمحد بابا التنبكيت ،نيل االبتهاج بتطريز الديباج ،املصدر السابق ،ص .602
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شديد القرب منه إذ الزم ليايل وأياما ،وشهورا وأعواما ،وقد أجازه إجازة مطلقة من غري تقييد .و
تتلمذ عليه أمحد بن حممد بن داود اجلزويل التملي وهو من أبرز رجال العلم بسوس يف عصره.1
د.انتاجه العلمي:
أما عن مؤلفات أمحد بابا فقد قال عنها هو بنفسه « :وألفت عدة كتب تزيد على أربعني
تأليفا :كشرحي على خمتصر خليل من أول الزكاة إىل أثناء النكاح ممزوجا حمررا ،وحواشي على مواضع
منه ،واحلاشية املسماة منن الرب اجلليل يف مهمات حترير خليل يكون يف سفرين ،وفوائد النكاح على
خمتصر كتاب الوشاح للسيوطي» 2وغريها.
كما وضع على خمتصر خليل من الزكاة إىل أثناء النكاح مؤلفا يف جزئني مساه "املقصد
الكفيل حبل مقفل خليل" ،وحاشية عليه مساها منن اجلليل يف فتح مهمات خليل ،كما كتب فتح
الرزاق يف مسألة الشك يف الطالق ،والزند الوري يف مسألة ختيري املشرتي ،وتنبيه الواقف على حترير
نية احلالف  ،كما الف وتعليقا على أوائل ألفية ابن مالك مساه النكت الوفية بشرح األلفية ،وله أيضا
نيل األمل يف تفضيل النية على العمل ،وغاية اإلجادة يف مساواة الفاعل للمبتدأ يف شرط اإلفادة وهو
يف كراسني  ،وآخر مساه "النكت املستجادة يف مساواهتما يف شرط اإلفادة ،وما رواه الرواة يف جمانبة
الوالة ،وشرح الصغرى للسنوسي ،وخمتصر ترمجة السنوسي ،ونيل االبتهاج بتطريز الديباج ،و "كفاية
احملتاج ملعرفة من ليس يف الديباج" اختصر فيه "النيل" ،ومخائل الزهر فيما ورد من كيفيات الصالة
على سيد البشر ،والدرر النضري يف ألفاظ الصالة على البشري ،وسؤال وجواب يف جواز الدعاء بالّلهم
 ،وشرح الصدر وتنوير القلب ببيان مغفرة ما نسب للجانب النبوي من ذنب ،والكشف والبيان
ألصناف جملوب السودان ،املناقب الفاخرة يف أمساء سيد الدنيا واآلخرة ،واملنهج املبني يف شرح
حديث أولياء هللا الصاحلني ،والبدور املسفرة يف شرح حديث الفطرة ،وفتح الصمد الفرد يف معىن حمبة
هللا تعاىل للعبد ،نزول الرمحة يف التحديث بالنعمة ،ودرر الوشاح يف فوائد النكاح وهو خمتصر لكتاب
الوشاح للسيوطي ،ونيل املرام ببيان حكم األقدام على الدعاء ملا فيه من إيهام وهو مأخوذ من
مسودة تأليفه فتح القدير للعاجز الفقري يف الكالم على دعاء حممد بن محري ،وحتفة الفضالء ببعض
فضائل العلماء وخمتصره مرآة التعريف يف فضل العلم الشريف ،ودرر السلوك بذكر أفاضل اخللفاء
( )1مجال بامي ،امحد بابا التنبوكيت ،مرجع سابق
( )2نيل االبتهاج ،مصدر سابق ،ص.614
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امللوك ،وأجوبة األسئلة املصرية ،وله أسئلة يف املشكالت .1وقد وردت معظم هذه املؤلفات يف
"فهرسة املراكشي ،وبعضها اآلخر ذكر يف كتاب "فتح الشكور يف معرفة أعيان علماء التكرور"
للعالمة الواليت.
ه.اجتهاداته:
من أشهر االجتهادات العلمية ألمحد بابا التنبكيت فتواه يف شأن اسرتقاق املسلمني من
بالد السودان .فقد وجه بعض املستفتني من بالد توات رسالة إىل الشيخ أمحد بابا التنبكيت يستفتون
فيها عن جواز متلك العبيد اجمللوبني من البالد الواقعة جنوب الصحراء الكربى ،اليت تقرر إسالم أهلها
كبالد ب رنو وعفنو وكانو وكاغو وحنوها؛ وقد أفرد أمحد بابا اجلواب برسالة خالف فيها رأي اإلمام
الونشريسي (تويف  914ه) ختمها بقوله ،هذا آخر ما تيسر من "معراج الصعود إىل نيل جملب
السود" ،وإن شئت فسمه "الكشف والبيان ألصناف جملوب السودان.2
حيث بني أمحد بابا أن أهل هذ ه البالد مسلمون ،أسلموا بال استيالء أحد عليهم ، .ومنهم
قدماء يف اإلسالم كأهل مايل أسلموا يف القرن اخلامس ،وقد تصدى الشيخ أمحد بابا لتوضيح املسألة
ومالبساهتا الشرعية والتارخيية ،إذ ورد يف منت الرسالة اليت بعثت إىل الشيخ أمحد بابا « :وقولكم وقد
أخرب بعض قضاة السودان أن اإلمام الذي استفتحهم وهم كفار اختار إبقاءهم ..وال خيفى أنه
يرتتب على التسليم هبذه الرواية التارخيية جواز اسرتقاق أهل هذه البالد ،وإن حصل إسالمهم بعد
ذلك .لقد خالف أمحد بابا هذه الرواية ،فهي -يف نظره  -دعوى بال دليل ،ومما قاله أمحد بابا يف رد
هذه الشبهة « :واسألوا هذا القاضي السوداين من هذا اإلمام؟ ويف أي وقت فتح بالدهم؟ وأية بالد
فتح؟ يعني لكم ذلك كله ،وما أقرب كالمه لعدم الصحة ،فلو حبثتم اآلن ال جتدون أحداً خيربكم
حبقيقة ما قال .فما انبىن على كالمه ال يعترب وهللا تعاىل أعلم ».3

()1مجال بامي ،امحد بابا التنبوكيت ،مرجع سابق

( )2يندرج موضوع كتاب معراج الصعود إىل نيل حكم جملب السود ،أو الكشف والبيان ألص ناف جملوب السودان ،يف إطار
نوازل االسرتقاق اخلاصة بأهل السودان الغريب جنوب الصحراء ،يف وقت أضحت فيه هذه البالد مصدرا لسوق العبيد حنو العامل
اجلديد ،وموردا اقتصاديا مهما للمغرب األقصى يف العهد السعدي.
 3امحد بابا التنبكيت ،معراج الصعود يف حكم جملوب األسود ،خمطوط مصور.
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ويرتب الفقيه أمحد بابا على هذه املعطيات التارخيية واالستنباطات الشرعية واملقاصدية حكما
يف غاية األمهية ،وهو أن كل من عرف أنه من بالد السودان اليت أسلم أهلها ،وذكر أنه من تلك
البالد ،فيخلى سبيله ،وحيكم له باحلرية املطلقة ،حيث ان أمحد أطلق هذه الفتوى اجلريئة يف أوج
عظمة الدولة السعدي.
تويف رمحه هللا يف تنبكتو بعدما عاد اليها ها من منفاه مبراكش بعد 19سنة ،حيث توىف
فيها بتاريخ إبريل 1627م.
. 2الشيخ حممد بن حممود بن أيب بكر التنبكيت املعروف ببغيغ (باكايوكو):
كان هذا العامل أول منت حاز على لقب شيخ اإلسالم يف منطقة غرب إفريقيا ،وكان
من أشهر علماء غرب إفريقيا يف العامل اإلسالمي ،يصفه تلميذه امحد بابا التنبكيت بقوله:
« شيخنا و بركتنا الفقيه العامل املتفنن الصاحل العابد الناسك املفيت ،من خيار عباد هللا
الصاحلني و العلماء و العاملني مطبوعا على اخلري و حسن النية و سالمة الطوية واالنطباع
على اخلري و اعتقاده».1
درس بغيوغو علوم العربية والفقه على أبيه القاضي حممود مث رحل للمشرق وحضر جمالس
العلم مبصر حيث تتلمذ على أشهر العلماء من أمثال  :الناصر اللقاين ،وحممد البكري ،وبعد احلج
رجع إىل السودان الغريب وتفرغ للعلم وطالبه ،وتويف سنة 1593م ،وقال عنه أمحد بابا ” كان طويل
الروح يف التعليم ال يأنف من مبتدئ وال من بليد ،أفىن فيه عمره مع تشبثه حبوائج العامة وأمور
القضاء ، 2درس بغيوغو علوم العربية والفقه على أبيه القاضي حممود مث رحل للمشرق وحضر جمالس
العلم مبصر حيث تتلمذ على أشهر العلماء من أمثال الناصر اللقاين ،و حممد البكري ،وبعد احلج
رجع إىل السودان الغريب وتفرغ للعلم وطالبه ،وتويف سنة 1593م ،وقال عنه أمحد بابا  « :كان

( )1نيل االبتهاج ،مصدر سابق ،ص.600

( )2جهود العلماء األفارقة يف نشر الثقافة العربية واإلسالمية ( غرب إفريقيا منوذجا) ،موقع الكرتوين:
/http://africanulama.org/blog/2017/09/09
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طويل الروح يف التعليم ال يأنف من مبتدئ وال من بليد ،أفىن فيه عمره مع تشبثه حبوائج العامة
وأمور القضاء ،إذ مل يصيبوا عنه بديال و ال نالوا له مثيال».1
ويضيف أمحد بابا يف ترمجته  « :لقد صاريف آخرة احلال شيخ وقته يف الفنون ال نظري له الزمته
أكثر من عشر سنني ،فقرأت عليه بلفظي خمتصر خليل وابن احلاجب قراءة حبث وحتقيق ،وختمت
عليه املوطأ قراءة تفهم ،وحضرته كثريا يف املنتقي واملدونة بشرح احمللى ثالث مرات وألفية العراقي يف
علم احلديث مع شرحها » ،وختم الرتمجة بقوله  «:وهو شيخي وأستاذي ما انتفعت بأحد انتفاعي
به وبكتبه». 2
إن بغيوغو إىل جانب دروسه مؤلفا وحمشيا على أمهات كتب الفقه واحلديث ،وحرر عدة
فتاوى ،وقد مجع تلميذ أمحد بابا مؤلفاته يف جمموع مستقل ،وكان بغيوغو يف مدينة تنبكتو يوم نكبة
العلماء ولكن مل ميسه ضرر من اجليش املغريب ،وتويف سنة 1593م مبدينة تنبكتو.3
.3عبد الرمحان السعدي:
هو الشيخ عبد الرمحان بن عبد هللا بن عمران بن عامر السعدي ،و لد عام 1596م ،درس
بتنبكتو ،بدأ يهتم بالتاريخ منذ شبابه ،فكان مطلعا أكثر من غريه على ،ويعترب كتابه تاريخ السودان
من املصادر املهمة لتاريخ املنطقة السياسية والثقافية واالجتماعية  ,يف عهد دولة سنغي  ,وما بعدها
أي عهد الباشاوات  ,حيث أرخ لدولة سنغي اإلسالمية من نشأهتا إىل ما بعد سقوطها. 4
. 4الشيخ العاقب بن عبد هللا األنسمين األغدسي :
ينسب اىل مدينة أغاديس اليت أسهمت يف ازدهار الثقافة العربية اإلسالمية يف منطقة آير
وخارجها إسهاما بارزا  ،وذلك بكثرة علمائها  ،وإنتاجا هتم العلمية.
وكانت النهضة العلمية يف هذه املنطقة قد بدأت يف آير أوال مبجيء الشيخ عبد الكرمي
املغيلي إليها عام 1479م الذي افتتح فيها مدرسة قرآنية للصغار ،وأخرى للكبار لتعليم علوم الدين
( )1نيل االبتهاج ،ص.601
( )2نفسه ،ص.602

()3جهود العلماء األفارقة يف نشر الثقافة ....مرجع سابق.
( )4حممد غريب  ،بداية احلكم املغريب يف السودان الغريب ،مؤسسة اخلليج للطباعة و النشر ،الكويت ،د ت ،ص.533
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والعربية يف تيغدا  ،وبقي فيها فرتة قبل مواصلة رحلته إىل كانو وكاتسينا  ،وقد تتلمذ على يديه
كثريون ،ومن أشهر طالبه الذين برزوا وسامهوا يف نشر الثقافة العربية اإلسالمية الشيخ العاقب بن
عبد هللا األنسمين األغدسي  ،الذي ذكره الشيخ أمحد بابا التمبكيت يف نيل االبتهاج فقال « :فقيه
نبيه زكي الفهم حاد الذهن وقاد اخلاطر مشتغل بالعلم يف لسانه حدة  ،له تعاليق من أحسنها تعليقه
على قول خليل وخصصت نية احلالف «  1و اختصر الشيخ أمحد بابا هذا التعليق ومساه ” تنبيه
الواقف على حترير وخصصت نية احلالف ”  ،وله جزء بعنوان ” وجوب اجلمعة بقرية أنوسامان،
وألفه يف الرد على الذين يرون أن قرية أنوماسان ال يصح إقامة اجلمعة فيها ألن تعداد سكاهنا ال
يسمح بذلك  ،والشيخ يرى أنه جيب إقامة اجلمعة فيها مع العدد املوجود يف القرية  .وقال الشيخ
أمحد بابا  « :فأرسلوه أي الكتاب إىل علماء مصر فصوبوه» ،2أي صوبوا الشيخ العاقب فيما ذهب
إليه يف جواز إقامة اجلمعة يف قرية أنو سامان.
ومن إنتاجاته العلمية أيضا  :اجلواب احملدود عن أسئلة القاضي حممود  ،وله أيضا أجوبة
الفقري عن أسئلة األمري  ،وقد أجاب فيها عن أسئلة السلطان احلاج أسكيا حممد  ،وهذه املعلومات
القليلة عن شخص العاقب تشهد له باملكانة اليت كانت له لدى العلماء ورجال السياسة يف عصره.3
ومن علماء آير الذين سامهوا مسامهة فعالة يف نشر الثقافة العربية واإلسالمية تدريسا
وتأليفا يف تلك الفرتة الشيخ مشس الدين النجيب بن حممد التيغداواي  ،وقال أمحد بابا التمبكيت
عنه « :أحد شيوخ العصر ،معه فقه وصالح ،شرح خمتصر خليل بشرحني  :كبري يف أربعة أسفار ،
وصغري يف سفرين» و له تعليق على كتاب املعجزات الكربى لإلمام السيوطي ،وشرح العشرينيات
للفازازي ،وله أيضا الطريقة املثلى إىل الوسيلة العظمى.4

( )1املصدر السابق ،ص.217
( )2نفسه
( )3جهود العلماء األفارقة يف نشر الثقافة العربية واإلسالمية ،مرجع سابق.
( )4امحد بابا ،مصدر سابق ،ص.348
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احملور الرابع
مناذج من علماء غرب إفريقيا و إنتاجهم:
.1أ محد بابا التنبكيت:
أ.نسبه:
امسه الكامل هو أبو العباس أمحد بن احلاج أمحد املسك بن احلاج أمحد بن عمر بن حممد
أقيت املسويف ،الصنهاجي ،التنبوكيت ،يعرف باسم بابا ،ولقد ذكر مولده بنفسه يف كتابه « نيل
االبتهاج بتطريز الديباج » ،حيث قال فيه « :مولدي كما وجدته خبط والدي ليلة األحد احلادي
وا لعشرين من ذي احلجة ختام عام ثالث وستني وتسعمائة(املوافق ل ـ ـ 26اكتوبر1556م) ،ونشأت
يف طلب العلم فحفظت بعض األمهات وقرأت النحو على عمي أيب بكر الشيخ الصاحل ،والتفسري
واحلديث والفقه واألصول والعربية والبيان والتصوف وغريها على شيخنا العالمة حممد بغيغ ،والزمته
سنني وقرأت عليه مجيع ما تقدم عين يف ترمجيت ،وأخذت عن والدي احلديث مساعا واملنطق ،وقرأت
الرسالة ومقامات احلريري تفقها على غريهم ،واشتهرت بني الطلبة باملهارة على كالل وملل يف
الطلب(«)1
ينتمي أمحد بابا إىل أسرة شهرية تعرف ب « آل أقيت »  ،أصلها من مدينة والتة يف بالد
احلوض من شرقي موريتانيا ،وكان يُعرف أيضا بأمحد بابا التكروري نسبة لبالد التكرور( .)2نشأ أمحد
بابا التنبكيت حتت حكم األمري أسكيا ( 1582- 1549م) ،وكانت تنبكتو إذ ذاك من أهم مدن
مملكة سونغاي .درس على شيوخ أسرته وعلى العامل الكبري حممد بغيغ الونكري كما مر ذكره يف

) (1امحد بابا التنبكيت  ،كفاية احملتاج ملعرفة من ليس يف الديباج ،اجلزء الثاين ،دراسة و حتقيق  :حممد مطيع ،مطبعة فضالة،
احملمدية ،املغرب1421 ،ه2000/م ،ص .281
()2ليلى الصباغ ،أمحد بابا التكروري(1036 - 963هـ 1627 - 1556 /م) يف موقع الكرتوين:
https://www.arab-ency.com/ar
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حديث أمحد بابا عن نفسه ،وحصل علما واسعا بفضل مطالعاته وعالقاته مع معاصريه حىت نال
مكانة علمية متميزة(.)1
الزم امحد بابا شيخه بغيغ أكثر من عشرين سنة ،وقال بشأنه يف نيل االبتهاج... « :الزمته
اكثر من عشر سنني فقرات عليه بلفضي خمتصر خليل و فرعي ابن احلاجب قراءة حبث و حتقيق و
حترير ختمتها عليه  ،أما خليل فمرارا عديدة حنو عشر مرات أو مثان بقراءيت و قراءة غريي ،و
حضرت عليه التوضيح كذلك مل يفتين منه إال اليسري ...و ختمت عليه املوطأ قراءة فختمت عليه
خمتصر خليل بقراءيت وقراءة غريي عليه حنو ثالث مرات ،وختمت عليه املوطأ قراءة تفهم ،وتسهيل
ابن مالك قراءة تدقيق وحبث مدة ثالث سنوات ،وأصول السبكي بشرح احمللى ثالث مرات قراءة
حتقيق ،وألفية العراقي بشرح مؤلفها ،وتلخيص املفتاح بشرح السعد مرتني ،وصغرى السنوسي مع
شرح اجلزيرية ،وحكم ابن عطاء هللا مع شرح زروق هلا ،ونظم أيب مقرع ،واهلامشية يف التنجيم مع
شرحها ،ومقدمة التاجوري فيه ،ورجز املغيلي يف املنطق ،واخلزرجية يف العروض بشرح السبيت ،وكثريا
من حتفة احلكام البن عاصم بشرحها البنه ،كلها بقراءيت .وقرأت عليه فرعي ابن حاجب قراءة حبث،
مجيعه ،وحضرته يف التوضيح كذلك مل يفتين منه إال من الوديعة إىل األقضية وكثريا من املنتقى
للباجي ،واملدونة بشرح أيب احلسن الزرويلي ،وشفاء عياض ،وقرأت عليه صحيح البخاري حنو
النصف ،ومسعته بقراءيت ،وكذلك صحيح مسلم كله ،ودوال من مدخل ابن احلاج ،ودروسا من
الرسالة واأللفية وغريها ،وفسرت عليه القرءان العزيز إىل أثناء سورة األعراف ،ومسعت بلفظه جامع
املعيار للونشريسي كامال ،وهو يف سفر كبري ،ومواضع أخرى منه ،وباحثته كثريا يف املشكالت،
وراجعته يف املهمات ،وأجازين خبطه مجيع ما جيوز له وعنه ،وأوقفته على بعض تواليفي فسره به وقرظ
عليه خبطه ،بل كتب عين أشياء من أحباثي ،ومسعته يقول بعضها يف درسه إلنصافه وتواضعه وقبوله
باحلق حيث تعني»(.)2
فمن خالل ترمجة امحد باب لشيخه بغبغ نالحظ استعراض لألحوال الثقافية السائدة والربامج
الدراسية اليت كانت سائدة يف عصره أي تاريخ للحياة الفكرية يف تنبكتو خالل القرن السادس عشر،
( )1مجال بامي ،امحد بابا التنبوكيت ،ضمن جريدة ميثاق الرابطة ،جريدة الكرتونية أسبوعية تصدر عن الرابطة احملمدية للعلماء،
العدد ،2016/10/27 ،238يف موقع الكرتوينhttps://www.maghress.com :
( )2امحد بابا التنبكيت ،نيل االبتهاج  ،مصدر سابق ،اجلزء ،2ص.602
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كما نالحظ ذلك التداخل بني الثقافة املغربية واإلفريقية على مستوى مناهج التدريس املعارف ،وهذا
دليل على التأثري الثقايف والفكري للمغرب على إفريقيا جنوب الصحراء(.)1
ب .حمنته :
و لقد ذكر الزركلي العامل امحد بابا يف كتابه األعالم « :أمحد بابا بن أمحد بن أمحد بن عمر
التكروري التنبوكيت السوداين ،أبو العباس :مؤرخ ،من أهل تنبكتو يف إفريقية الغربية أصله من
صنهاجة ،من بيت علم وصالح .وكان عاملا باحلديث والفقه .وعارض يف احتالل املراكشيني لبلدته
(تنبكتو) فقبض عليه وعلى أفراد أسرته واقتيد إىل مراكش سنة  1002ه ،وضاع منه يف هذا
احلادث  1600جملد ،وسقط عن ظهر مجل يف أثناء رحلته فكسرت ساقه ،وظل معتقال إىل سنة
1004ه ،وأطلق فأقام مبراكش إىل سنة  1014وأذن له بالعودة إىل وطنه .وتويف يف تنبكتو ،وكان
شديدا يف احلق ال يراعي أحدا ....وعلى إثر محلة أمحد املنصور الذهيب الشهرية إىل بالد السودان
(الغريب) ،ومنها حاضرة تنبكتو حيث بالد صاحبنا أمحد بابا ،امتحن يف طائفة من أهل بيته بثقافهم
يف بلدهم يف شهر حمرم سنة 1002ه على يد حممود بن زرقون ،ملا استوىل السعديون على بالدهم
متبكتو ،وجاء هبم أساري يف القيود ،فوصلوا مراكش أول رمضان من العام نفسه واستقروا مع عياهلم
يف حكم الثّقاف إىل أن أحجم أمر احملنة فسرحوا يوم األحد احلادي والعشرين لرمضان سنة
1004ه».2
كما حتدث ابو الناصري يف "االستقصا" عن نكبة الفقيه أيب العباس أمحد بابا السوداين
وعشريته من آل آقيت والسبب يف ذلك « :كان بنو آقيت التكروريون من أهل مدينة تنبكتو وممن
هلم الوجاهة الكبرية والرياسة الشهرية ببالد السودان دينا ودنيا حبيث تعددت فيهم العلماء واألئمة
والقضاة وتوارثوا رياسة العلم مدة طويلة تقرب من مائيت سنة وكانوا من أهل اليسار والسؤدد والدين
ال يبالون بالسلطان فمن دونه وملا فتح جيش املنصور بالد السودان أبقاهم الباشا حممود على حاهلم
إىل أن كانت سنة اثنتني وألف فكان أهل السودان قد سئموا ملكة املغاربة وآنسوا منهم خالف ما
كانوا يعهدونه من سلطاهنم األول ،وكانت أذ هنم مع ذلك صاغية آلل آقيت فتخوف املنصور منهم
( )1مجال بامي ،امحد بابا التنبوكيت ،مرجع سابق.

( )2الزركلي(خري الدين) ،األعالم  ،قاموس تراجم ،دار العلم للماليني ،بريوت ،لبنان ،1980 ،الطبعة اخلامسة ،اجمللد األول،
ص .123
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ورمبا وشي إليه هبم ،فكتب إىل عامله حممود بالقبض عليهم وتغريبهم إىل مراكش فقبض على مجاعة
كبرية منهم كان فيها الفقيه العالمة أبو العباس أمحد بن أمحد بن أمحد ثالثة أحامد ابن عمر بن
حممد آقيت املدعو بابا صاحب تكميل الديباج وغريه من التآليف ،وكان فيها أيضا الفقيه القاضي
أبو حفص عمر بن حممود بن عمر ابن حممد آقيت وغريمها ،ومحلوا مصفدين يف احلديد إىل
مراكش ومعهم حرميهم وانتهبت ذخائرهم وكتبهم».1
لقد نُفي أمحد بابا من تنبكتو باجتاه مراكش يوم السبت  18مارس 1593م بأمر من قائد
من جيش املنصور هو الباشا حممود بن زرقون الذي احتل تنبوكتو ،وأجرب على اإلقامة اجلربية هناك
ملدة  14سنة بعيدا عن أهله ،ومل يعد إىل تنبكتو إال بعد بعد وفاة أمحد املنصور الذهيب رجع إىل
تنبكتو سنة 1607م.
و بعد عودته اىل تنبكتو و انقضت حمنته ،عاد امحد باب ا اىل نشاطه العلمي املعهود ،حيث
اخربناهو بنفسه يف نيل االبتهاج ،بانه بعد عودته وازدحم علي اخللق وأعيان طلبة تنبكتو ،و الزموه،
و قرأ عليّه اشهر قضاهتا كقاضي اجلماعة بفاس العالمة أيب القاسم بن أيب النعيم الغساين وهو كبري
ينيف على الستني سنة  ،و قاضي مكناسة الرحالة املؤلف أبو العباس ابن القاضي  ،وقرا عليه
مفيت مراكش الرجراجي وغريهم ،كما و اصبح يستفىت يف كل النوازل اليت يستفىت فيها غريه حىت
اشتهر امسه يف البالد من سوس األقصى اىل جباية و اجلزائر وغريها .وقد قال له أحد طلبة
اجلزائر حل مبراكش ايام إقامته اجلربية اننا ال نسمع يف بالدنا إال بامسك فقط.2
ج.تالميذه:
من تالميذ اإلمام أمحد بابا املشاهري نذكر ،ابا العباس ابن القاضي صاحب جذوة االقتباس
يف ذكر من حل من األعالم مبدينة فاس والغساين ،و أبو عبد هللا حممد بن يعقوب اآليسي
املراكشي الذي الزمه كثريا وأخذ منه اإلجازة؛ واحلاج أمحد بن احلاج حممد فهدي التوايت الذي كان

( )1الناصري(أبو العباس) ،االستقصا  ،مصدر سابق ،اجلزء اخلامس ،ص ص  129ـ . 130
( )2أمحد بابا التنبكيت ،نيل االبتهاج بتطريز الديباج ،املصدر السابق ،ص .602
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شديد القرب منه إذ الزم ليايل وأياما ،وشهورا وأعواما ،وقد أجازه إجازة مطلقة من غري تقييد .و
تتلمذ عليه أمحد بن حممد بن داود اجلزويل التملي وهو من أبرز رجال العلم بسوس يف عصره.1
د.انتاجه العلمي:
أما عن مؤلفات أمحد بابا فقد قال عنها هو بنفسه « :وألفت عدة كتب تزيد على أربعني
تأليفا :كشرحي على خمتصر خليل من أول الزكاة إىل أثناء النكاح ممزوجا حمررا ،وحواشي على مواضع
منه ،واحل اشية املسماة منن الرب اجلليل يف مهمات حترير خليل يكون يف سفرين ،وفوائد النكاح على
خمتصر كتاب الوشاح للسيوطي» 2وغريها.
كما وضع على خمتصر خليل من الزكاة إىل أثناء النكاح مؤلفا يف جزئني مساه "املقصد
الكفيل حبل مقفل خليل" ،وحاشية عليه مساها منن اجلليل يف فتح مهمات خليل ،كما كتب فتح
الرزاق يف مسألة الشك يف الطالق ،والزند الوري يف مسألة ختيري املشرتي ،وتنبيه الواقف على حترير
نية احلالف  ،كما الف وتعليقا على أوائل ألفية ابن مالك مساه النكت الوفية بشرح األلفية ،وله أيضا
نيل األمل يف تفضيل النية على العمل ،وغاية ا إلجادة يف مساواة الفاعل للمبتدأ يف شرط اإلفادة وهو
يف كراسني  ،وآخر مساه "النكت املستجادة يف مساواهتما يف شرط اإلفادة ،وما رواه الرواة يف جمانبة
الوالة ،وشرح الصغرى للسنوسي ،وخمتصر ترمجة السنوسي ،ونيل االبتهاج بتطريز الديباج ،و "كفاية
احملتاج ملعرفة من ليس يف الديباج" اختصر فيه "النيل" ،ومخائل الزهر فيما ورد من كيفيات الصالة
على سيد البشر ،والدرر النضري يف ألفاظ الصالة على البشري ،وسؤال وجواب يف جواز الدعاء بالّلهم
 ،وشرح الصدر وتنوير القلب ببيان مغفرة ما نسب للجانب النبوي من ذنب ،والكشف والبيان
ألصناف جملوب السودان ،املناقب الفاخرة يف أمساء سيد الدنيا واآلخرة ،واملنهج املبني يف شرح
حديث أولياء هللا الصاحلني ،والبدور املسفرة يف شرح حديث الفطرة ،وفتح الصمد الفرد يف معىن حمبة
هللا تعاىل للعبد ،نزول الرمحة يف التحديث بالنعمة ،ودرر الوشاح يف فوائد النكاح وهو خمتصر لكتاب
الوشاح للسيوطي ،ونيل املرام ببيان حكم األقدام على الدعاء ملا فيه من إيهام وهو مأخوذ من
مسودة تأليفه فتح القدير للعاجز الفقري يف الكالم على دعاء حممد بن محري ،وحتفة الفضالء ببعض
فضائل العلماء وخمتصره مرآة التعريف يف فضل العلم الشريف ،ودرر السلوك بذكر أفاضل اخللفاء
( )1مجال بامي ،امحد بابا التنبوكيت ،مرجع سابق
( )2نيل االبتهاج ،مصدر سابق ،ص.614
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امللوك ،وأجوبة األسئلة املصرية ،وله أسئلة يف املشكالت .1وقد وردت معظم هذه املؤلفات يف
"فهرسة املراكشي ،وبعضها اآلخر ذكر يف كتاب "فتح الشكور يف معرفة أعيان علماء التكرور"
للعالمة الواليت.
ه.اجتهاداته:
من أشهر االجتهادات العلمية ألمحد بابا التنبكيت فتواه يف شأن اسرتقاق املسلمني من
بالد السودان .فقد وجه بعض املستفتني من بالد توات رسالة إىل الشيخ أمحد بابا التنبكيت يستفتون
فيها عن جواز متلك العبيد اجمللوبني من البالد الواقعة جنوب الصحراء الكربى ،اليت تقرر إسالم أهلها
كبالد برنو وعف نو وكانو وكاغو وحنوها؛ وقد أفرد أمحد بابا اجلواب برسالة خالف فيها رأي اإلمام
الونشريسي (تويف  914ه) ختمها بقوله ،هذا آخر ما تيسر من "معراج الصعود إىل نيل جملب
السود" ،وإن شئت فسمه "الكشف والبيان ألصناف جملوب السودان.2
حيث بني أمحد بابا أن أهل هذه البال د مسلمون ،أسلموا بال استيالء أحد عليهم ، .ومنهم
قدماء يف اإلسالم كأهل مايل أسلموا يف القرن اخلامس ،وقد تصدى الشيخ أمحد بابا لتوضيح املسألة
ومالبساهتا الشرعية والتارخيية ،إذ ورد يف منت الرسالة اليت بعثت إىل الشيخ أمحد بابا « :وقولكم وقد
أخرب بعض قضاة السودا ن أن اإلمام الذي استفتحهم وهم كفار اختار إبقاءهم ..وال خيفى أنه
يرتتب على التسليم هبذه الرواية التارخيية جواز اسرتقاق أهل هذه البالد ،وإن حصل إسالمهم بعد
ذلك .لقد خالف أمحد بابا هذه الرواية ،فهي -يف نظره  -دعوى بال دليل ،ومما قاله أمحد بابا يف رد
هذه الشبهة « :واسألوا هذا القاضي السوداين من هذا اإلمام؟ ويف أي وقت فتح بالدهم؟ وأية بالد
فتح؟ يعني لكم ذلك كله ،وما أقرب كالمه لعدم الصحة ،فلو حبثتم اآلن ال جتدون أحداً خيربكم
حبقيقة ما قال .فما انبىن على كالمه ال يعترب وهللا تعاىل أعلم ».3

()1مجال بامي ،امحد بابا التنبوكيت ،مرجع سابق

( )2يندرج موضوع كتاب معراج الصعود إىل نيل حكم جملب السود ،أو الكشف والبيان ألصناف جملوب السودان ،يف إطار
نوازل االسرتقاق اخلاصة بأهل السودان الغريب جنوب الصحراء ،يف وقت أضحت فيه هذه البالد مصدرا لسوق العبيد حنو العامل
اجلديد ،وموردا اقتصاديا مهما للمغرب األقصى يف العهد السعدي.
( )3امحد بابا التنبكيت ،معراج الصعود يف حكم جملوب األسود ،خمطوط مصور.
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ويرتب الفقيه أمحد بابا على هذه املعطيات التارخيية واالستنباطات الشرعية واملقاصدية حكما
يف غاية األمهية ،وهو أن كل من عرف أنه من بالد السودان اليت أسلم أهلها ،وذكر أنه من تلك
البالد ،فيخلى سبيله ،وحيكم له باحلرية املطلقة ،حيث ان أمحد أطلق هذه الفتوى اجلريئة يف أوج
عظمة الدولة السعدي.
تويف رمحه هللا يف تنبكتو بعدما عاد اليها ها من منفاه مبراكش بعد 19سنة ،حيث توىف
فيها بتاريخ إبريل 1627م.
. 2الشيخ حممد بن حممود بن أيب بكر التنبكيت املعروف ببغيغ (باكايوكو):
كان هذا العامل أول منت حاز على لقب شيخ اإلسالم يف منطقة غرب إفريقيا ،وكان
من أشهر علماء غرب إفريقيا يف العامل اإلسالمي ،يصفه تلميذه امحد بابا التنبكيت بقوله:
« شيخنا و بركتنا الفقيه العامل املتفنن الصاحل العابد الناسك املفيت ،من خيار عباد هللا
الصاحلني و العلماء و العاملني مطبوعا على اخلري و حسن النية و سالمة الطوية واالنطباع
على اخلري و اعتقاده».1
درس بغيوغو علوم العربية والفقه على أبيه القاضي حممود مث رحل للمشرق وحضر جمالس
العلم مبصر حيث تتلمذ على أشهر العلماء من أمثال  :الناصر اللقاين ،وحممد البكري ،وبعد احلج
رجع إىل السودان الغريب وتفرغ للعلم وطالبه ،وتويف سنة 1593م ،وقال عنه أمحد بابا ” كان طويل
الروح يف التعليم ال يأنف من مبتدئ وال من بليد ،أفىن فيه عمره مع تشبثه حبوائج العامة وأمور
القضاء ، 2درس بغيوغو علوم العربية والفقه على أبيه القاضي حممود مث رحل للمشرق وحضر جمالس
العلم مبصر حيث تتلمذ على أشهر العلماء من أمثال الناصر اللقاين ،و حممد البكري ،وبعد احلج
رجع إىل السودان الغريب وتفرغ للعلم وطالبه ،وتويف سنة 1593م ،وقال عنه أمحد بابا  « :كان

( )1نيل االبتهاج ،مصدر سابق ،ص.600

( )2جهود العلماء األفارقة يف نشر الثقافة العربية واإلسالمية ( غرب إفريقيا منوذجا) ،موقع الكرتوين:
/http://africanulama.org/blog/2017/09/09
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طويل الروح يف التعليم ال يأنف من مبتدئ وال من بليد ،أفىن فيه عمره مع تشبثه حبوائج العامة
وأمور القضاء ،إذ مل يصيبوا عنه بديال و ال نالوا له مثيال».1
ويضيف أمحد بابا يف ترمجته  « :لقد صاريف آخرة احلال شيخ وقته يف الفنون ال نظري له الزمته
أكثر من عشر سنني ،فقرأت عليه بلفظي خمتصر خليل وابن احلاجب قراءة حبث وحتقيق ،وختمت
عليه املوطأ قراءة تفهم ،وحضرته كثريا يف املنتقي واملدونة بشرح احمللى ثالث مرات وألفية العراقي يف
علم احلديث مع شرحها » ،وختم الرتمجة بقوله  «:وهو شيخي وأستاذي ما انتفعت بأحد انتفاعي
به وبكتبه». 2
إن بغيوغو إىل جانب دروسه مؤلفا وحمشيا على أمهات كتب الفقه واحلديث ،وحرر عدة
فتاوى ،وقد مجع تلميذ أمحد بابا مؤلفاته يف جمموع مستقل ،وكان بغيوغو يف مدينة تنبكتو يوم نكبة
العلماء ولكن مل ميسه ضرر من اجليش املغريب ،وتويف سنة 1593م مبدينة تنبكتو.3
.3عبد الرمحان السعدي:
هو الشيخ عبد الرمحان بن عبد هللا بن عمران بن عامر السعدي ،و لد عام 1596م ،درس
بتنبكتو ،بدأ يهتم بالتاريخ منذ شبابه ،فكان مطلعا أكثر من غريه على ،ويعترب كتابه تاريخ السودان
من املصادر املهمة لتاريخ املنطقة السياسية والثقافية واالجتماعية  ,يف عهد دولة سنغي  ,وما بعدها
أي عهد الباشاوات  ,حيث أرخ لدولة سنغي اإلسالمية من نشأهتا إىل ما بعد سقوطها. 4
. 4الشيخ العاقب بن عبد هللا األنسمين األغدسي :
ينسب اىل مدينة أغاديس اليت أسهمت يف ازدهار الثقافة العربية اإلسالمية يف منطقة آير
وخارجها إسهاما بارزا  ،وذلك بكثرة علمائها  ،وإنتاجا هتم العلمية.
وكانت النهضة العلمية يف هذه املنطقة قد بدأت يف آير أوال مبجيء الشيخ عبد الكرمي
املغيلي إليها عام 1479م الذي افتتح فيها مدرسة قرآنية للصغار ،وأخرى للكبار لتعليم علوم الدين
( )1نيل االبتهاج ،ص.601
( )2نفسه ،ص.602

()3جهود العلماء األفارقة يف نشر الثقافة ....مرجع سابق.
( )4حممد غريب  ،بداية احلكم املغريب يف السودان الغريب ،مؤسسة اخلليج للطباعة و النشر ،الكويت ،د ت ،ص.533
87

والعربية يف تيغدا  ،وبقي فيها فرتة قبل مواصلة رحلته إىل كانو وكاتسينا  ،وقد تتلمذ على يديه
كثريون ،ومن أشهر طالبه الذين برزوا وسامهوا يف نشر الثقافة العربية اإلسالمية الشيخ العاقب بن
عبد هللا األنسمين األغدسي  ،الذي ذكره الشيخ أمحد بابا التمبكيت يف نيل االبتهاج فقال « :فقيه
نبيه زكي الفهم حاد الذهن وقاد اخلاطر مشتغل بالعلم يف لسانه حدة  ،له تعاليق من أحسنها تعليقه
على قول خليل وخصصت نية احلالف «  1و اختصر الشيخ أمحد بابا هذا التعليق ومساه ” تنبيه
الواقف على حترير وخصصت نية احلالف ”  ،وله جزء بعنوان ” وجوب اجلمعة بقرية أنوسامان،
وألفه يف الرد على الذين يرون أن قرية أنوماسان ال يصح إقامة اجلمعة فيها ألن تعداد سكاهنا ال
يسمح بذلك  ،والشيخ يرى أنه جيب إقامة اجلمعة فيها مع العدد املوجود يف القرية  .وقال الشيخ
أمحد بابا  « :فأرسلوه أي الكتاب إىل علماء مصر فصوبوه» ،2أي صوبوا الشيخ العاقب فيما ذهب
إليه يف جواز إقامة اجلمعة يف قرية أنو سامان.
ومن إنتاجاته العلمية أيضا  :اجلواب احملدود عن أسئلة القاضي حممود  ،وله أيضا أجوبة
الفقري عن أسئلة األمري  ،وقد أجاب فيها عن أسئلة السلطان احلاج أسكيا حممد  ،وهذه املعلومات
القليلة عن شخص العاقب تشهد له باملكانة اليت كانت له لدى العلماء ورجال السياسة يف عصره.3
ومن علماء آير الذين سامهوا مسامهة فعالة يف نشر الثقافة العربية واإلسالمية تدريسا
وتأليفا يف تلك الفرتة الشيخ مشس الدين النجيب بن حممد التيغداواي  ،وقال أمحد بابا التمبكيت
عنه « :أحد شيوخ العصر ،معه فقه وصالح ،شرح خمتصر خليل بشرحني  :كبري يف أربعة أسفار ،
وصغري يف سفرين» و له تعليق على كتاب املعجزات الكربى لإلمام السيوطي ،وشرح العشرينيات
للفازازي ،وله أيضا الطريقة املثلى إىل الوسيلة العظمى.4

( )1املصدر السابق ،ص.217
( )2نفسه
( )3جهود العلماء األفارقة يف نشر الثقافة العربية واإلسالمية ،مرجع سابق.
( )4امحد بابا ،مصدر سابق ،ص.348
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