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 الممخص 

لك  -عامة–كؿ اإلسالـ إلى الصحراء لقد أدى دخ –ى مناطق السكداف الغربي ا 
اعتناقو مف قبل سكاف تمؾ الربكع إلى تغيير جذري في جميع مجاالت حياتيـ ك  -خاصة
بشكل كبير في السياسية، برزت مظاىر تمؾ التأثيرات فية كاالجتماعية كاالقتصادية ك الثقا

الذي أبدى مف خاللو سكاف بالد السكداف اىتماما كبيرا بالعمـ الجانب التعميمي، ك 
الذيف حرصكا عمى االتصاؿ يط حركة طمبة العمـ ك العمماء، ك المعرفة، ما أدى إلى تنشك 

 رجاء العالـ اإلسالمي.بمنابع العمـ األكلى في أ
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Western centers of the radiation scientific in Sudan and 

the important important flags circulating [C 9H – 10H / 

15A.D – 16A.D] 

  

 

 

 

Abstract 

The entry of Islam into the Sahara-in general-and to the 

regions of the western Sudan-especially-and its embrace by the 

inhabitants of those areas has radically altered all areas of their 

cultural, social, economic and political life, the manifestations of 

these influences have emerged dramatically in the educational 

aspect, ethrough which the inhabitants of The country of Sudan is 

very interested in scienc and knowledge, which has led to the 

activation of the movement of students of science and scientists, 

who have been keen to contact the sources of the first flag 

throughout the Islamic world. 
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  تمهيد

ت التعميمية، المعرفة مف خالؿ إقامة المؤسساداف بالعمـ ك تماـ سكاف بالد السك لقد برز اى
سنحاكؿ الغربي، ك التي أصبحت مراكز إشعاع ثقافي في حكاضر السكداف باختالؼ أنكاعيا، ك 

اليياكل ك التي ساىمت بحق في التركيز عمى أىـ تمؾ المؤسسات ك  مف خالؿ ىذه الدراسة
 النقمية.تبادؿ العمـك العقمية ك الحياة الفكرية بتمؾ المناطق، ك  تنشيط

 المساجد: -1

ى، كانت المساجد إلى جانب الكتاتيب مف أىـ مراكز التعميـ اإلسالمي في العصكر األكل      
االجتماعية يا شكمت مركزا لمحياة السياسية ك ، إضافة إلى أن(1)حيث قامت بدكر تربكي كبير

 الدينية.الثقافية ك ك 

إلى جانب ككنيا ، اشتيرت مجمكعة منيا بذلؾ الدكر، (0)في مناطق السكداف الغربيك 
 أىما:مركزا لمعبادة، ك 

 (3)مساجد ُتوْمبوْكتو : 

، مسجد َسنكري، مسجد سيدي تضـ ثالث مساجد ىامة: المسجد الجامع الكبير كانت
مراكز ثقافية تعميمية كبرى، ك معاىد د الثالثة أصبحت بمثابة جامعات ك ىذه المساجيحي، ك 

 .(4)المؤرخكف يا القضاة كالعمماء كاألدباء ك تربكية، حيث تخرَّج منك 

العبادة، لما بمغو ر منارات العمـ ك بتكمبككتك يتصد (،Sankoréقد كاف جامع سنكري )ك 
شماؿ إفريقيا في مف مراكز العمـ في األندلس، ك  مف مستكى عممي رفيع، حيث انفتح عمى العديد

 .(8)غيرىا مف مراكز الحضارة، ك تممساف، ك (7)بجايةك  (6)مراكش، ك (5)فاس

، كىناؾ دينة أقدز، المشيد في م(9)ىذا إضافة إلى مسجد دمحم بف عبد الكريـ المغيمي
ىي عديدة ُبِنيت مف قبل األْسقيا داككد في عدد مف المقاطعات، فنجد: مسجد مساجد أخرى، ك 

  .(ٓٔ)...الممؾ الكتر، مسجد الحاج قطب أسدارغكا، مسجد كىاب، مسجد بكر، مسجد دار السالـ
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لمنطمق العمماء، باعتباره ايدؿ عمى اىتماـ سكانيا بالعمـ ك  كجكد ىذه المساجد بكثرة فيياك 
األساسي لعممية التعميـ، ففي ذلؾ قاؿ الناصري: "أىل مدينة تكمبككتك ممف ليـ الكجاىة 

، (11)تكارثكا رئاسة العمـ مدة طكيمة"بحيث تعددت فييـ العمماء كاألئمة كالقضاة ك  .....الكبيرة
مف غير أىمو الصالحيف ينة المباركة سكانا مف العمماء ك قاؿ السعدي: "ساؽ هللا تعالى ليذه المدك 

في أساتذة يدّرسكف يضا: "كليـ مساجد كثيرة كأئمة ك قاؿ الكزاف أ، ك (10)مف قبائل شتى..."
 .(13)ذكاء مف جميع الّسكد..."المساجد لعدـ كجكد المدارس، كىـ أكثر تحضرا ك 

 (14)مسجد جني: 

ا تعد جني أقدـ مركز ثقافي في السكداف الغربي، حيث يعكد الفضل في ازدىارىا ثقافي
قد اشتيرت جانب بعض العمماء السكدانييف، ك  مصر إلى، ك إلى عمماء مف المغرب اإلسالمي

المدينة بمسجدىا الذي تـ بناؤه عمى تصميـ أحد المغاربة، يدعى: معمـك إدريس، حيث أصبح 
 Mourimaghaىذا المسجد مركزا ىاما لمتعمـ، أك لتعميـ الفقياء مف أمثاؿ: مكرد ماغاككنككي )

– kankoi)  ك( فكديا دمحم فكديكيسانكالكنكريMohamed FoudikiSanouelouakore ،)
كانت ىذه المدينة مدينة جامعية، ككنيا ميد القاضي محمكد بف أبي بكر باغا يكغك ك 
(BaghaYogho كالد العمميف الجميميف دمحم ك ،) أحمد، الذيف كاف ليما الفضل في ترسيخ الثقافة

 .(15)اإلسالمية ببالد السكداف

 (16)مسجد غاو: 

حيث كانت مركزا ثقافيا حقيقيا، ىي مدينة التي اتخذت منيا دكلة سانغاي عاصمة ليا، ك 
قد عرفت ىذه المدينة ازدىارا كبيرا، خاصة في جامع بيا بمثابة مركز لمتعميـ، ك كاف المسجد الك 

اخا األسقييف، الذيف اعتنكا بالعمـ كالعمماء، كأقامكا المكتبات ك عيد   لنسخ المخطكطات.ُنسَّ

لى جانب ىك  ، كانت تكجد مساجد أخرى غاكذه المساجد المنتشرة بتكمبككتك كجني ك ا 
 .(17)الحياة الثقافية في كل منيا، إنما كانت صكرة مصغرة عف الحياة في المدف الكبرى صغيرة، ك 
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لربكع، بيذه اتعميميا، ساىـ في تطكير الحياة الثقافية ت المساجد مركزا إشعاعيا دينيا ك بذلؾ شكمك 
 .(18)تكسيعياؿ اىتماـ السكدانييف بققامتيا ك ذلؾ ما يتضح مف خالك 

 الكتاتيب:المدارس و  -0

كاف السكدانيكف يكلكف أىمية كبرى لتعميـ أطفاليـ، ك إرساليـ إلى الكتاتيب، فكاف مف 
كلى مف كمرحمة أمنذ طفكلتيـ ك (19)أبرز محاسنيـ "عنايتيـ بتحفيظ القرآف الكريـ ألكالدىـ...."

 التعميـ.

كّتابا، لتعميـ  ٓٛٔـ، ك في مدينة تكمبككتك لكحدىا، ما يناىز ٙٔقد أحصي في ؽك 
الصغار، باإلضافة إلى المساجد ك المنازؿ الخاصة، التي كانت تشكل تجمعات عممية أقيمت 

 .(02)بيا حمقات لمدرس ك المناظرات

ف الكتاتيب لحفظ القرآف الكريـ، في المراحل األكلى مف التعميـ، كاف السكدانيكف يرتادك ك 
فقبائل الُكُلكؼ تسمييا: دارا، كالمندينغ قد اختمفت تسميتيا في غرب إفريقيا باختالؼ قبائميا، ك 

تيب القرآنية قبائل التكركر يسمكنيا دياالجالنتي، أما الشرسة فيسمكف معمـ الكتايسمكنيا كارا، ك 
، ك  ـْ  ىك تحريف لكممة معّمـ.َمَعاَل

ف يصل عمر الصبي إلى السابعة أك ما دكنيا يعيد بو كالده إلى معممي عندما كاك 
تحفيظو النصف األخير راءة ك الكتابة بالمغة العربية ك الكتاتيب لتمقينو المبادئ األساسية في الق

مف القرآف الكريـ ك تدريبو عمى الصمكات الخمسة، حيث يتعمـ الصبي القرآف الكريـ عف طريق 
كعب حت مراقبة المعمـ، حيث يككف الصبي خالؿ ىذه المرحمة الميمة، قد استاأللكاح الخشبية ت

 النحك.قسطا ميما مف قكاعد المغة ك 

اتيب ك مدارس الشماؿ قد كانت ىذه الطريقة مشابية إلى حد كبير الطرية المتبعة في كتك 
األطفاؿ عمى كاف المعمـ باالتفاؽ مع أىل القرية أك المدينة يحصل بمكجبو مف أسر اإلفريقي، ك 

 .(01)مبمغ مالي كل أسبكع، فضال عف اليدايا التي يأخذىا بمناسبة ختـ الطفل لمقرآف الكريـ
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 المعاهد العميا: -3

خالؿ ىذه المرحمة كانت تدرس المكاد عمى شكل اختصاص، ك تتناكؿ بتفصيالت كاسعة 
تبر ىذه المرحمة تع، ك (00)مستندة عمى أميات الكتب التي عرفت لدى المسمميف حتى ذلؾ الكقت

مف المراحل المتقدمة في السمـ التعميمي، ك تعتمد عمى الحالة المادية لمطالب، ك لذلؾ كاف 
الطمبة المتمكنكف ماديا، كحدىـ الذيف يمتحقكف بالمعاىد العميا لمكاصمة تككينيـ العالي، حيث 

األعراؼ اإلسالمية برامج التعميـ في ىذه المرحمة يقـك فييا بتحصيل العمـ كفق ما تستدعيو 
تتبع تاريخ الفقو يق المعارؼ حكؿ القرآف الكريـ، كتعاليـ السنة النبكية الشريفة، ك القائمة عمى تعم

النيي ركؼ ك األمر بالمععتماد فيو عمى المذىب المالكي، كتاريخ السير، كالنحك، كالمغة، ك باال
 عف المنكر....

ر ما يناسبو مف الشيكخ في حالة ما إذا قد كاف لمطالب في ىذا الطكر الحرية في اختياك 
 .(03)كاف األساتذة قد درسكا نفس المؤلفات تقريبا

ادة مساعدة بذلؾ تككف المساجد قد قامت بدكرىا التعميمي، إلى جانب ككنيا مكانا لمعبك 
المعاىد في قياـ نيضة عممية بجميع مناطق السكداف الغربي التي كصميا المدارس كالكتاتيب ك 

متخذة في ذلؾ مناىج معينة لمتدريس سكاء كانت مستكحاة مف كاقع البالد نفسيا، أك  اإلسالـ،
نقمية كانت أك –العمكـ  مركزة عمى مجمكعة مفمناطق المجاكرة ذات اتصاؿ بيا، ك مقتبسة مف ال

المشايخ، مف خالؿ اجتيد فييا مجمكعة مف العمماء ك  التي كانت متداكلة آنذاؾ، نبغ كك  -عقمية
 ه ك أّلفكه مف كتب، ساعدت عمى التأريخ لتمؾ المناطق.ما دّكنك 

الكتاتيب، يكمف أف نضيف الزكايا، لما كاف ليا مف باإلضافة إلى المساجد كالمدارس ك 
 دكر كبير في نشر المعرفة في بالد السكداف.

 الزوايا: -4

، زكى الشيء يزكيو، نحاه فتنحىة، ك الزاكية في المغة مف زكى، ك الزكايا جمع زاكي
 انزكى القـك بعضيـ إلى بعض، إذا تدانكا ك تضامنكا.زكيت الشيء جمعتو كقبضتو، ك ك 
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سقف معد لتحفيظ القرآف أما المقصكد بالزاكية ىنا فيي عبارة عف مكاف محاط بجدراف ك 
 .(04)المغكية ...الخلمتكف، ك تدريس العمـك الشرعية ك شتى االكريـ، ك 

تثبيت دعائـ تعميـ، ك المساجد في نشر الرس ك قد كاف لمزكايا دكر كبير كمماثل لممداك 
داف قد أنشأت ىذه الزكايا مف قبل رجاؿ الطرؽ الصكفية، ك قد كصمت إلى السك اإلسالـ، ك 

ئيـ لمزكايا كثرة بناف اشتيركا بكثرة ترحاليـ ك رجاليا، الذيالغربي عف طريق عمماء تكات ك 
معارؼ إلى مناطق السكداف ف عمـك ك كا أيضا بنقل ما عندىـ مالذيف قامالمتعددة الخدمات، ك 

 .(05)الغربي، ك إلى جيرانيـ سكاف الصحراء

ؿ مراكز إلقامة الطمبة، كنزك لزكايا عبارة عف منارة لمعبادة كالعمـ، ك بذلؾ أصبحت تمؾ اك 
يكاء الفقراء ك   أبناء السبيل.المسافريف، كا 

التعريب في السكداف الغربي، يق تجدر اإلشارة إلى الدكر الكبير لمزكايا التكاتية في تحقك 
في بث معارفيا بيف الناس، عف طريق بعث الدعاة المسمميف الذيف كانكا يجكبكف البالد ك 

اتخذ منيا قاعدة اإلفريقية، اشتير منيـ الفقيو دمحم بف عبد الكريـ المغيمي، الذي استقر بتكات ك 
بعد كفاتو استمر ل "اليكصا"، ك كداف الغربي ك قبائالمبادئ الصحيحة بمناطق السلنشر اإلسالـ ك 

مف تجار تكات  الثقافة اإلسالمية، حيث استقر كثيركف يغذكف ىذه المنطقة باألفكار ك التكاتي
 .(06)المساجدلزكايا ك أسيمكا في بناء ابمدينة تكمبككتك ك 

التي ف اإلشارة إلى "الطرؽ الصكفية" ك رجاؿ الطرؽ الصكفية البد معمى ذكر الزكايا، ك ك 
عادة كْأِد األطفاؿ، القضاء عمى المعتقدات الشائعة كدكر كبير في نشر اإلسالـ، ك كاف ليا 

ا، فيي "طريقة الحق غيرىالكيانة كالسحر ك الشعكذة كقراءة األثر، كاستحضار األشياء ك ك 
اإلعراض عف زخرؼ الدنيا اليداية، كأصميا العككؼ عمى العبادة كاالنقطاع إلى هللا تعالى، ك ك 
 .(ٕٚ)زينتيا..."ك 

الكالـ عند ىذا المقاـ عف الطرؽ الصكفية، سيقتصر عمى الطرؽ الصكفية األصمية ك 
مف مستكحاة الحقيقي كسيرتيا مستمدة ك التي عممت في المنطقة، ك كاف قكاميا الديف اإلسالمي 

 .(08)-سمـ ك صمى هللا عميو –سيرة الرسكؿ 
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 :(09)الشاذلية -
القاسـ الجنيدي الذي تأثر بو الشيخ أبك يرجع تأسيس ىذه الطريقة الصكفية إلى أبي 

 ـ.ٕٔ، الفقيو الشيير الذي انتشر صيتو خالؿ ؽ(32)مديف شعيب األندلسي

أفكارىـ لتككيف ىذه الطريقة الذيف تأثر بيـ الشاذلي، كاستند إلى آرائيـ ك يرجع الفضل ليؤالء ك 
 التي ظيرت في صيغتيف: ، ك (31)الصكفية

 قد أقامت ـ(، ك ٕٙٙٔىػ/ٖٙٓٔاصر الدرعي )ت. ن : نسبت لمشيخ دمحم بفالناصرية
 مراكز بأدرار، مركز تندعة.

 ـ( ٓٙٛٔىػ/ٕٚٚٔ: تنسب إلى الشيخ دمحم األغطف الداكدي الجعفري )ت. الغطفية
ىي تتميز قد ظيرت بأكجفت منطقة أدرار، كىي مزيج مف القادرية كالشاذلية، ك ك 

 .(30)بالتقشف ك االنغالؽ

انتشارىا في إفريقيا، كل الطرؽ الصكفية يث زماف ظيكرىا ك الشاذلية، مف ح قد سبقتك 
ميدت بذلؾ الطريق لظيكر الطرؽ الصكفية األخرى، ت في السكداف الغربي، ك األخرى التي عمم

التي كاف ليا التيجانية، كالسنكسية، ك رب إفريقيا السكداء كالقادرية، ك التي أخذت طريقيا إلى غ
 .(33)حضارتو العربية اإلسالميةالعربية كاإلسالـ كثقافتو ك ير في نشر تعميـ المغة دكر كب

 الطريقة القادرية: -
ذلؾ رغـ أف ـ، ك ٙٔكداء، كطريقة صكفية خالؿ ؽانتشرت القادرية في غرب إفريقيا الس

قبائل الفالف، مى يد قبائل الحكصة اإلفريقية، ك خاصة عـ، ك ٜٔىا الحقيقي كاف في بداية ؽتطكر 
 .(34)السنغاؿ التي كانت تقطف حكض

ـ، ك يعد ٘ٔ، انتقمت إلى كسط إفريقيا في ؽ(35)مؤسسيا سيدي عبد القادر الجيالنيك 
الشيخ عمر بف الشيخ البكائي أكؿ مف أكصل ىذه الطريقة إلى األطراؼ الشمالية لمسكداف 

 ذلؾ راجع لنشاط دعاتيا الذيفلسكدانييف عمى االنضماـ إلييا، ك الغربي، حيث أقبل الكثير مف ا
المراكز في كالتة ثـ ك العمـ معا، بقنشائيـ الكثير مف المدارس حرصكا عمى نشر الديف ك 

 تكمبككتك.

تعتبر ىذه الطريقة مف أقكى الطرؽ المنتشرة في الصحراء، ك اتسعت خريطتيا في بالد ك 
ر عنو أخذ الطريقة الشيخ سيدي أعمبف عبد الكريـ المغيمي، ك  السكداف عمى يد الشيخ الفقيو دمحم

أصبحت تسمى ـ(، ك ٕ٘٘ٔىػ/ٜٜ٘بف الشيخ سيدي أحمد البكاي بف سيدي أحمد الكنتي )
 .(36)بالبكائية
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 الطريقة التيجانية: -

كمـ، ك التي  ٚٔفي عيف ماضي التي تبعد عف مدينة األغكاط بػ تأسست التيجانية
اشتيرت بالحركة التي دّبت فييا بفضل العمماء الذيف كانكا يفدكف عمييا مف جميع نكاحي إفريقيا 

 الشمالية.

تأسست ىذه الطريقة عمى يد: أحمد بف دمحم بف المختار بف سالـ التجاني الذي كلد سنة 
 .(37)الذي امتاز بأخالقو الفاضمةعيف ماضي، ك ـ( بٖٛٚٔ/ٖٚٚٔ-ىػٓ٘ٔٔ)

الحفيظ بف  قد ظيرت التجانية في أكؿ أمرىا، في غرب إفريقيا السكداء، بكاسطة دمحمك 
ـ، كقد أخذ ىذا األخير ٓٛٚٔالذي كاف قد زار التجاني في فاس سنة المختار بف الحبيب، ك 

أكثر مف دكر، خاصة في غرب  كاف لمتجانيةبادئ التجانية مف صاحبيا نفسو، ك تعاليـ ك م
لكف تعدى ذلؾ ليشمل تصر دكرىا عمى الجانبيف الديني كاالجتماعي، ك إفريقيا ككل، بحيث لـ يق

اإلمارات ، ك مياديف عدة، منيا الميداف السياسي، الذي ساىمت فيو بظيكر عدد مف الدكيالت
دكلة الحاج عمر  ثلذلؾ م، ك مبادئيا إلعالف قياميالتي استندت أساسا عمى تعاليميا ك ا
 .(38)غيرىا( كدكلة الشيخك أحمد ك ٘ٙٛٔ-ٜٛٚٔ)

 قد قامت تمؾ الطرؽ الصكفية عمكما بأدكارىا ميمة في الجانب التعميمي:ك 

 تحفيظ القرآف الكريـ لمطمبة الصغار ك الكبار عبر المدف ك القرى. -ٔ
فقياء ماء ك الثقافة اإلسالمية فنبغ عم نشربتمقيف دركس في المغة العربية ك  االىتماـ -ٕ

 كثر.
األقطار البعيدة عبر األقاليـ الصحراكية مت عمى نشر اإلسالـ في المناطق ك عم -ٖ

 الممالؾ السكدانية الكثنية.ك 
 عممت عمى نشر العدؿ ك المساكاة بيف أفراد المجتمع السكداني. -ٗ
صالح ك ساىمت إلى حد كبير في إرشاد حكاـ الممالؾ السكدانية في كيفية إدارة الحكـ  -٘ ا 

 الرعية.حاؿ 
التعميـ، ك  الممبسادية مف خالؿ المأكل كاإليكاء ك عممت عمى تقديـ المساعدات الم -ٙ

 .(39)الضعفاء ك األيتاـ ك الفقراء رعايةك 
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صل ما يتالعمـك النقمية مف عمـك شرعية، ك أما بالنسبة لمعمـك التي كانت تدرس، فكانت ك 
 المنطق ك الفمؾ.ك عمـك عقمية مف عمـ الكالـ بيا مف عمـك لغكية كأدبية، ك 

في الحركة  عمـك المغة مادتيف أساسيتيففقد ظمت العمكـ الشرعية منيا، ك  أما العمـك النقمية،
:الفكرية اإلفريقية، ك   أىـ ىذه العمـك

مف أبرزىا: كتاب صحيح حديث، ك تمدة عمى النص، مف تفسير ك العمـك الشرعية المع
 الشفاء لمقاضي عياض.مسمـ ك البخاري ك 

o عالـ باقي الكي المعركفة بالمغرب اإلسالمي، ك بانتشار كتب الفقو المال: الفقه
تحفة الحكاـ، مختصر الفركع ، ك جامع المعياراإلسالمي، ىي مختصر خميل، ك 

 كتاب مكطأ مالؾ.ك  الرسالة،المدكنة، ك ك 
o  مف بيف العمـك النقمية التي كانت تدرس في المدارس ك الجامعات األدبعموم المغة و :

تب المدرسة نجد: تسييل الفكائد كتكميل مف الكلسكداف الغربي مف نحك كبالغة، ك با
شرحو في المقاصد البف مالؾ، ككتاب األصكؿ البف السراج، كتمخيص المفتاح ك 

منيـ: أحمد الفف مف أبناء السكداف الغربي، ك قد برز عمماء أجالء في ىذا ك  البالغة،
 (41)أحمد بابا بف المختار التمبكتيأبك عبد هللا ، ك (42)عمر بف دمحم أقيت

ىك شرح المنح الحميدة في شرح الفريدة" ك ـ(، ك الذي اشتير بمؤلفو "ٜ٘٘ٔىػ/ٗٔٓٔ)
مماء شعر، فقد اىتـ عاألدب مف ترجـ كتاريخ ك  أما، ك (40)أللفية السيكطي في النحك....
ة أحمد بابا ألفكا فيو مؤلفات عديدة، منيا تأليف العالمالسكداف الغربي بيذا الفف ك 

عالما، ك "كفاية المحتاج  ٕٓٛالتمبكتي: "نيل االبتياج بتطريز الديباج"، ترجـ فيو لػ: 
 .(43)لمعرفة مف ليس في الديباج"

ف الحاج مف كتب التاريخ "دكر الحساف في أخبار ممكؾ بعض ممكؾ السكداف" لبابا ككريك 
تاريخ "لسكداف" لمؤلف مجيكؿ، كر ممكؾ ا"تذكرة النسياف في أخبادمحم بف الحاج األميف، ك

ـ األمكر كتفريق عظائذكر كقائع التكركر، ك بر الناس ك أكاالفتاش في أخبار البمداف كالجيكش ك 
أما الشعر فقد عرؼ لكنيف: المدح ، ك (44)عف األحرار" لصاحبو محمكد كعتأنساب العبيد ك 
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شيخ المختار بف القاضي أندغ دمحم الرثاء، ففي النكع األكؿ نجد مف الشعراء الذيف اشتيركا بو الك 
الفقيو المختار بف أيداه، أما الرثاء فنجد الشيخ سيدي يحي التادلي يرثي الفقيو محمكد بف دمحم 

 .(45)الكابري 

، فكانت أىـ كتبو صغرى الفمؾف أبرزىا: عمـ الكالـ ك المنطق ك أما العمـك العقمية، فكاك 
ثر بو تأثرا الذي تأمغيمي دكر كبير في ىذا المجاؿ، ك الجزيرية، أما المنطق، فكاف لمالسنكسي ك 

اعتبارىا، كالذي كاف كجب النظر بالعقل في المكجكدات ك كاف يرى أف الشرع أاىتـ بو، ك كبيرا، ك 
قد كانت مؤلفات المغيمي، أبرزىا عمى الساحة ير في تعميمو بالسكداف الغربي، ك لو دكر كب

لكىاب في رجز المغيمي، الذي أطمق عميو :منيج ا خاصةفريقية، إذ درست بعض مف كتبو، ك اإل
مف الذيف تأثركا بفكر المغيمي: الفقيو دمحم بف عمر بف دمحم أقيت الذي رد الفكر إلى الصكاب" ك 

، ليصبح رجز عبد الكريـ المغيمي مف جممة المتكف المقررة عمى الطالب (46)شرح منيج الكىاب
عمـ الفمؾ كاف مف بيف العمكـ التي تدرس، حيث ك ، (47)بالسكداف الغربي خاصة ببالد سنغاي

التاجكري...، مقدمة الشيخ عبد الرحمف رة منيا: الياشمية في التنجيـ، ك تمت دراسة كتبو المشيك 
المالحظ عمى السكدانييف أنيـ لك يكلكا أىمية كبرى لتمقيف طالبيـ العمكـ الدقيقة )مف جبر ك 
التي كانت تزخر ة المغرب اإلسالمييف ك  ات المشرؽ ىندسة..( عمى خالؼ جامعحساب ك ك 

 .(48)بذلؾ

لى مناطق السكداف الغربي ك  -عامة–كؿ اإلسالـ إلى الصحراء لقد أدى دخ  -خاصة–ا 
فية اعتناقو مف قبل سكاف تمؾ الربكع، إلى تغيير جذري في جميع مجاالت حياتيـ الثقاك 
بشكل كبير في الجانب ات السياسية، برزت مظاىر تمؾ التأثير االجتماعية كاالقتصادية ك ك 

شيط الذي أبدى مف خاللو السكدانيكف اىتماما كبيرا بالعمـ ك المعرفة، ما أدى إلى تنالتعميمي، ك 
كلى في أرجاء العالـ الذيف حرصكا عمى االتصاؿ بمنابع العمـ األالعمماء، ك حركة طمبة  العمـ ك 

التي ت باختالؼ أنكاعيا ك قامة المؤسسابرز ذلؾ االىتماـ أيضا مف خالؿ إاإلسالمي، ك 
 أصبحت مراكز إشعاع ثقافي في حكاضر السكداف الغربي.
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 الهوامش:
الدينية في اإلسالـ، فقد كاف منذ تأسيسو في المدينة المسجد أكؿ المؤسسات التعميمية ك يعتبر ( ٔ)

القرآف كعمكمو لعمـ، حيث عممت عمى نشر المنكرة، مكانا لمعبادة ك مدرسة، كانت تنصب فيو مجالس ا
تطكرىا في أصكليا ك  –ي، التربية اإلسالمية لمتفصيل حكؿ ذلؾ، ينظر: دمحم منير مرسبيف المسمميف، ك 

ما بعدىا؛ أبك القاسـ سعد هللا، بحكث في ك  ٕٕٔ، ص.ٖٜٛٔـ الكتب، القاىرة، البالد العربية، عال
 .ٓٔ، ٜ، ص. ٖٕٓٓالتاريخ العربي اإلسالمي، دار الغرب اإلسالمي، بيركت، 

أكسط ك شرقي، حيث كاف العرب أكؿ مف أطمق كممة السكداف إلى ثالثة أقساـ: غربي ك يسقـ  (ٕ)
ىناؾ مف سمى بالد السكداف أثيكبيا، انت تقطف جنكبي الصحراء الكبرى ك السكداف عمى األقكاـ التي ك

ل، صكرة األرض، بالد الكفر، ينظر: ابف حكقأجزاء رئيسية: العميا، السفمى، ك قسمكىا إلى ثالثة ك 
صبح األعشى في صناعة  ؛ أبك العباس القمقشندي،ٜٕ، ص.ٕٜٜٔمنشكرات مكتبة الحياة، بيركت، 

؛ مؤلف مجيكؿ، كتاب االستبصار في ٖٕٛالترجمة، )د.ت(، ص.إلنشاء، الدار المصرية لمتأليف ك ا
كربخاؿ، مارمكلما بعدىا؛ ك  ٕٚٔ، ص.ٜ٘ٛٔة، الدار البيضاء، عجائب األمصار، دار النشر المغربي

؛ عبد القادر زبادية، مممكة ٜ٘ٔ، ص.ٜٜٛٔآخركف، دار المعرفة، الرباط، إفريقيا، تر: دمحم حجي ك 
التكزيع، الجزائر، )د.ت(، (، الشركة الكطنية لمنشر ك ٜٔ٘ٔ-ٖٜٗٔسنغاي في عيد األسيقييف )

 –الغربية جنكب الصحراء التأثير األكركبي في إفريقيا لقادر زبادية، الحضارة العربية ك ؛ عبد ا٘ٔص.
 .ٔٔ، ص.ٜٜٛٔنصكص، المؤسسة الكطنية لمكتاب، الجزائر، ك دراسات 

ىػ، ك تقع عمى بعد قميل مف نير النيجر إلى الشماؿ، يعكد بناء ٙتكمبككتك: تأسست في أكاخر ؽ( ٖ)
عذبة فيو، ـ في المكاف الذي كاف يرتاده الطكارؽ في فصل الجفاؼ لتكفر المياه الٕٔىذه المدينة إلى ؽ

ك تركي األساطير المحمية أف الطكارؽ ترككا في إحدى المرات امرأة منيـ اسميا بككتك لحراسة البئر، ك 
بعد مضي مدة مف الزمف أصبح المكاف يدعى بتكمبككتك، أي مكاف بككتك، قاؿ عبد الرحمف السعدي: 

ابف بطكطة: "بينيا ك بيف النيل قاؿ أكاخر القرف الخامس لميجرة..." ك "نشأت عمى أيدي تكارقمقشرف في 
أربعة أمياؿ ك أكثر سكانيا مسكفة أىل المثاـ..."؛ ينظر: عبد الرحمف السعدي، تاريخ السكداف، مطبعة 

؛ ابف بطكطة، ٕٔ، ٕٓ، ص.ٜٔٛٔبرديف الباريزية لتدريس األلسنة الشرقية، كقف عمى طبعو ىكداس، 
 –عجائب األسفار، دار الكتاب المبناني ر ك ألمصارحمة ابف بطكطة المسماة تحفة النظار في غرائب ا

؛ الحسف الكزاف، كصف إفريقيا، تر: دمحم ٔ٘ٗالقاىرة، )د.ت(، ص. –دار الكتاب المصري، بيركت 
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كت بكدكاية، العالقات ؛ مبخ٘ٙٔ، ص.ٖٜٛٔحجي كدمحم األخضر، دار الغرب اإلسالمي، بيركت، 
اف الغربي في عيد دكلة بني زياف، رسالة مقدمة لنيل درجة السكدالثقافية كالتجارية بيف المغرب األكسط ك 

 .٘٘، ص.ٕٙٓٓ/ٕ٘ٓٓدكتكراه دكلة في التاريخ، 

 .ٜٔٔمبخكت بكدكاية، المرجع السابق، ص. (ٗ)

بابا، ينظر: عبد  ٖٔفاس: مدينتاف، بينيما نير كبير مف عيكف تسمى عيكف صنياجة، ك ليا  (٘)
، ٜٜٗٔفي العصر الكسيط، المركز الثقافي العربي، بيركت،  حميمة فرحات، المدينةاألحد السبتي ك 

 ما بعيدىا.ك  ٜٗ، ص.ٜٗٛٔسة الكطنية لمكتاب، ؛ اسماعيل العربي، المدف المغربية، المؤسٕ٘ص.

مراكش: مف أعظـ مدف المغرب بالفتح ثـ التشديد، ك ضـ الكاؼ ك شيـ معجمة، جنكبيا جبل درف،  (ٙ)
عف تاريخ التأسيس، ييا الجيات التي بيف سجمماسة كفاس، ك في شرقالبحر، ك ماليا مممكة سال، غربيا ش

المغرب، تر:إ. ليفي بركفنساؿ ك ج.س لبياف المغرب في أخبار األندلس ك ينظر: ابف عذاري المراكشي، ا
؛ مؤلف مجيكا، الحمل المكشية في ذكر ٕٓ، ٜٔ، ص.ٜٓٛٔ، دار الثقافة، بيركت، ٗككالف، ج

؛ ٘ٔ، ص.ٜٜٚٔعبد القادر زبادية، دار الرشاد، الدار البيضاء، زكار ك ، تح: سييل األخبار المراكشية
مة فرحات، المرجع السابق، ؛ عبد األحد السبتي ك حميٗٓٔاسماعيل العربي، المرجع السابق، ص.

 ما بعدىا.ك  ٖٓص.

مؤلف ىي محدثة مف بناء ممكؾ صنياجة، ينظر: ىي مدينة عظيمة عمى ضفة البحر، ك بجاية:  (ٚ)
؛ الحميري، الركض المعطار في خبر األقطار، تح: إحساف ٖٔٔ، ٕٛٔمجيكؿ، االستبصار....، ص.
 ٓٛ، ص.ٜ٘ٚٔعباس، مكتبة لبناف، بيركت، 

 .ٖٜٔمبخكت بكدكاية، المرجع السابق، ص. (ٛ)

ميمي ـ(: ىك دمحم بف عبد الكريـ بف دمحم المغٖٓ٘ٔىػ........ٜٜٓ بف عبد الكريـ المغيمي: )...(دمحمٜ)
أخذ عف الشيخ دمحم بف أحمد بف عيسى المغيمي الشيير بالجالب بتممساف ك درس بيا، ك التممساني، نشأ 

غيرىـ، ارتحل نحك ف اإلماـ عبد الرحمف الثعالبي، كالشيخ يحي بف يدير ك التممساني، كما أخذ ع
د الييكد الذيف الجنكب، نحك تكات بسبب خالؼ مع ممكؾ بني زياف أك بسبب الحممة التي أعمنيا ض

بالد السكداف، ركب التجارية الرابطة بيف تكات ك الدالماؿ ك نكا يسيطركف عمى مصادر التجارة ك كا
قبل تكجيو إلى ا تمكنكا مف شراء ذمـ األمراء، ك يتصرفكف بكل حرية في تأسيسيـ لشركات تجارية بعدىك 
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ى كامل القصكر التكاتية، بذلؾ سيطر عمـ( ك ٚٚٗٔىػ/ٕٛٛع ييكد تكات سنة )السكداف أجمى جمي
؛ أحمد بابا ٖٕ٘، ص.ٜٙٛٔينظر: ابف مريـ، البستاف، ديكاف المطبكعات الجامعية، الجزائر، 

؛ مبخكت ٖٕ٘التنبكتي، نيل االبتياج بتطريز الديباج، دار الكتب العممية، بيركت، )د.ت(، ص.
 .ٕ٘ٔبكدكاية، المرجع السابق، ص.

 .ٛٙٔ، ص.مبخكت بكدكاية، المرجع السابق (ٓٔ)

دمحم كلة السعدية، تح: جعفر الناصري كالد –الناصري السالكي، االستقصاء ألخبار دكؿ المغرب  (ٔٔ)
 .ٜٕٔ، ص.٘، جٜ٘٘ٔالناصري، دار الكتاب، الدار البيضاء، 

 .ٙٔالسعدي، المصدر السابق، ص. (ٕٔ)

 .٘ٙٔ، ٗٙٔالكزاف، المصدر السابق، ص. (ٖٔ)

تقع مدينة جني أك جنة إلى الجنكب الغربي مف مدينة تكمبككتك، ك قد اختمف المؤرخكف في تاريخ  (ٗٔ)
-ٖ٘ٗذىب آخركف إلى ما بيف )ـ( ك ٔٔٓٔ-ٓٔٓٔىػ/ٜ٘ٗ-ٜٗٗما بيف )تأسيسيا، فبعضيـ قاؿ 

خيرة بمعربي، المسالؾ ؛ ٗ٘ـ(، ينظر: مبخكت بكدكاية، المرجع السابق، ص.ٗٗٓٔ-ٖٗٓٔىػ/ٖٙٗ
ـ(، ٙٔ-ـٔٔىػ/ٓٔ-ىػ٘الثقافية في المغرب اإلسالمي )ثرىا في تفعيل الحركة التجارية ك أالدركب ك ك 

 .ٕٙٔ، ص.ٕٓٔٓ-ٜٕٓٓمذكرة تخرج لنيل شيادة الماجستير في التاريخ، تممساف، 

 .ٜٜٔمبخكت بكدكاية، المرجع السابق، ص. (٘ٔ)

قديمة تقع عمى ضفة نير  غاك: حاضرة إمبراطكرية سنغاي، ك مقر إقامة سمطانيا، ك ىي مدينة (ٙٔ)
 .ٕٙٔ؛ خيرة بمعربي، المرجع السابق، ص.ٖ٘النيجر؛ ينظر: مبخكت بكدكاية، المرجع السابق، ص.

 .ٜٜٔمبخكت بكدكاية، المرجع السابق، ص. (ٚٔ)

 .ٕٗ، ص.ٜٓٙٔنعيـ قداح، إفريقيا الغربية في ظل اإلسالـ، دمشق،  (ٛٔ)

 .ٓ٘ٗابف بطكطة، المصدر السابق، ص. (ٜٔ)

 .ٕٔٓمبخكت بكدكاية، المرجع السابق، ص. (ٕٓ)
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 .ٕٕٓمبخكت بكدكاية، المرجع نفسو، ص. (ٕٔ)

عمار ىالؿ، الطرؽ الصكفية ك نشر اإلسالـ ك الثقافة العربية في غرب إفريقيا السمراء، الطباعة (ٕٕ)
 .ٙٚ، ص.ٕٚٓٓالشعبية لمجيش، الجزائر، 

 .ٕٗٓمبخكت بكدكاية، المرجع السابق، ص. (ٖٕ)

، كزارة ٕدكرىا العممي ك الجيادي"، في مجمة: رسالة المسجد، عخالد بكشمة: "زاكية مجاجة ك  (ٕٗ)
 .ٕٙ، ٔٙ، ص.ٕٚٓٓالشؤكف الدينية ك األكقاؼ، الجزائر، 

 .ٕٕٙمبخكت بكدكاية، المرجع السابق، ص. (ٕ٘)

 .ٖٕٙ، ٕٕٙمبخكت بكدكاية، المرجع نفسو، ص. (ٕٙ)

كدكاية، ؛ مبخكت بٜٓٗ، ص.ٕٚٓٓدار الفكر، بيركت، عبد الرحمف بف خمدكف، المقدمة، (ٕٚ)
أصكلو؛ ينظر: عبيد بكداكد، ظاىرة ؛ كلمتفصيل حكؿ تعريف التصكؼ ك ٕ٘٘المرجع السابق، ص.

ـ(، دار الغرب لمنشر كالتكزيع، كىراف، ٘ٔ-ٖٔػ )ؽ ىٜك ٚالتصكؼ في المغرب األكسط ما بيف القرف 
 ما بعدىا.ك  ٔ، ص.ٖٕٓٓ

 .ٜ٘رجع السابق، ص.عمار ىالؿ، الم (ٕٛ)

ـ/ت. ٜٙٔٔ-ىػٖٜ٘نسبة ألبي الحسف عمي بف عطاء هللا بف عبد الجبار الشاذلي، ك لد سنة  (ٜٕ)
ـ، تتممذ عمى يد دمحم عبد السالـ بف مشيش، ك الذي تتممذ عمى الشيخ أبي مديف شعيب ٕٛ٘ٔ-ىػٙ٘ٙ

ق، األندلسي، كلد بمدينة الشاذلية بتكنس أك بقرية غمارة قرب تكنس؛ ينظر: ابف مريـ المصدر الساب
؛ خيرة ٜٕ٘؛ مبخكت بكدكاية، المرجع السابق، ص.ٓٓٔ؛ عمار ىالؿ، المرجع السابق، ص.ٕٛ٘ص.

 .ٚٚٔبمعربي المرجع السابق، ص

سيدي أبي مديف شعيب، ىك اإلماـ المشيكر سيدي أبي مديف الغكث شعيب بف الحسف األندلسي  (ٖٓ)
ىػ، بقطنيانة ٕٓ٘مي بكغالب، كلد سنة عمى بف حرزاـ ك عجائي، مف كبار تالمذة أبي يعزى ك الفاسي الب

ك قيل شكجب، ذكرىا لساف الديف قنطالنة، مف أعماؿ إشبيمية، خرج مف بالده صغيرا، دخل طنجة 
ىػ، في عيد األمير يعقكب ٜٗ٘بيا دفف سنة تكفي بتممساف، ك ، كجاؿ في المغرب، سكف بجاية، ك سبتةك 
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إلحاطة في أخبار غرناطة، تح: دمحم عبد هللا المنصكر المكحدي؛ ينظر: لساف الديف ابف الخطيب، ا
لعباس أحمد الخطيب، ؛ أكب أٜٔ، ص.ٔٓ، المجمد ٖٜٚٔ، ٕعناف، مكتبة الخانجي، القاىرة، ط

ما بعدىا؛ أبك ك  ٔٔحث العممي، الرباط، )د.ت(، صعز الحقير، المركز الجامعي لمبأنس الفقير ك 
ف العمماء في المائة السابعة ببجاية، دار البصائر، العباس أحمد الغبريني، عنكاف الدراية فيمف عرؼ م

الغكثي بف حمداف، األدب العربي الجزائري عبر ضاف شاكش ك ؛ دمحم بف رمٖٔ، ٚ، ص.ٕٚٓٓالجزائر، 
؛ عبد الحميـ محمكد، أبك مديف الغكث، دار ٖٗٔ، ص.ٔ، جٔ، المجمد ٕٕٓٓالنصكص، الجزائر، 

 .ٖٕالمعارؼ، القاىرة، )د.ت(، ص

 ٓٓٔعمار ىالؿ، المرجع السابق، ص. (ٖٔ)

مف الطرؽ التي تفرعت عف الشاذلية، كانتشرت في المغرب لتأخذ طريقيا بعد ذلؾ إلى غرب ك  (ٕٖ)
غيرىا مف الطرؽ التي تفرعت عنيا، في مناطق أخرى ر: الرازية، الغازية، الشابية، ك إفريقيا السكداء نذك

ك ما بعدىا؛ مبخكت بكدكاية،  ٔٓٔلمرجع السابق، ص.كصمت إلييا ىذه الطريقة؛ ينظر: عمار ىالؿ، ا
 .ٕٓٙالمرجع السابق، ص.

 .ٚٚٔ؛ خيرة بمعربي، المرجع السابق، ص.ٛٓٔعمار ىالؿ، المرجع السابق، ص.(ٖٖ)

 عمار ىالؿ، المرجع نفسو، الصفحة نفسيا.(ٖٗ)

ذ عنيـ ـ عاش ببغداد حيث اتصل بشيكخ التصكؼ، ك أخٙٙٔٔ-ىػ ٔٙ٘ىػ/ت. ٔٚٗكلد سنة  (ٖ٘)
ىػ؛ ينظر: مبخكت ٕٛ٘اإلفتاء في بغداد سنة برع في أساليب الكعظ كاإلرشاد، كتصدر لمتدريس ك ك 

ما بعدىا؛ خيرة بمعربي، ك  ٛٓٔماؿ ىالؿ، المرجع السابق، ص؛ عٕ٘٘بكدكاية، المرجع السابق، ص.
 .ٙٚٔ، ٘ٚٔالمرجع السابق، ص.

 .ٕٙ٘مبخكت بكدكاية، المرجع السابق، ص. (ٖٙ)

 .ٛٔٔر ىالؿ، المرجع السابق، ص.عما (ٖٚ)

 .ٖٕٔ، ٕٕٔعمار المرجع نفسو، ص. (ٖٛ)

 .ٕٕٙ، ٕٔٙمبخكت بكدكاية، المرجع السابق، ص. (ٜٖ)
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أحمد بف عمر بف دمحم أقيت: ىك مف العمماء ك األسرة الشييرة ببالد السكداف، نبغ منيا الكثير،  (ٓٗ)
مبككتك، الراحل لممشرؽ؛ ينظر: دمحم بف دمحم منيا أحمد بف عمر بف أقيت، ك القاضي العاقب، قاضي تك 

؛ ٕٙٛىػ، ص.ٜٖٗٔمخمكؼ، شجرة النكر الزكية في طبقات المالكية، دار الكتاب العربي، لبناف، 
 .ٗٚٔ؛ خيرة بمعربي، المرجع السابق، ص.ٕٕٚ، ٕٕ٘، ٕٜٔمبخكت بكدكاية، المرجع السابق، ص.

بك العباس أحمد بف أحمد المسكفيالتنبكتي، أسرتو أحمد بابا ابف األميف المختار التمبكتي: ىك أ(ٔٗ)
أسرة عممية، كانت فييـ كظيفة القضاء، ك مف ثـ كانكا مف الكجياء في المنطقة، مف شيكخو الذيف ترككا 

المكرمة أثناء حجتو،  كتابا، كما أخذ العمـ في مكة ٕٗبصماتيـ عميو دمحم بغيغ، فقد ذكر أنو قرأ عميو 
ىػ؛ ينظر: دمحم بف دمحم مخمكؼ، ٕٖٓٔ، تكفي في شعباف في تكمبككتك سنة ىػ ٖٜٙمكلده كاف سنة 

 .ٕٛ، ٔٛ؛ أبك القاسـ سعد هللا، المرجع السابق، ص.ٜٕٛالمرجع السابق، ص.

 ٕٚٓمبخكت بكدكاية، المرجع السابق، ص. (ٕٗ)

 .ٕٛٓمبخكت بكدكاية، المرجع نفسو، ص. (ٖٗ)

محمكد كغف: كلد في منطقة ككرما غرب مدينة غاك، أخذ العمـ عف عمماء تكمبككتك ك فقيائيا،  (ٗٗ)
-ٖٜٗٔبرع في األدب ك الفقو، تمقد منصب القضاء، عاصر الحاج دمحم الكبير أسقيا دكلة سنغاي )

 .ٜٕٔ، ٕٙٔـ(؛ ينظر: مبخكت بكدكاية، المرجع السابق، ص.ٕٛ٘ٔ

بة لمدينة كابرا، ميناء تكمبككتك، ينتمي إلى أسرة عممية شييرة محمكد بف دمحم الكابري: نس (٘ٗ)
 .ٜٕٔ، ٕٙٔبالسكداف؛ ينظر: مبخكت بكدكاية، المرجع السابق، ص.

 .ٕٔٔمبخكت بكدكاية، المرجع السابق، ص. (ٙٗ)

بالد سنغاي: نسبة إلي قبيمة تقطف في نير النيجر إلى حدكد الغابات االستكائية في سنكات  (ٚٗ)
معناه جاء أكؿ ممؾ حكـ سنغاي ىكزا أميف، ك  األكلى، ثـ أخذت تنتقل إلى الشماؿ نحك النيجر،الميالد 

ىي تأتي كثالث حمقة في تاريخ السكداف الغربي، إذ يمكف القكؿ أنيا آخر كريث لعرش مف اليمف، ك 
؛ ٕ٘ص.الحكـ ك القكة في غرب إفريقيا؛ ينظر: عبد القادر زبادية، مممكة سنغاي....، مرجع سابق، 

 .ٓٙٔخيرة بمعربي، المرجع السابق، ص.

 .ٕٕٔمبخكت بكدكاية، المرجع السابق، ص.( ٛٗ)
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 المراجعقائمة المصادر و 
أصكليا ك تطكرىا في البالد العربية، عالـ الكتب، القاىرة،  –مرسي دمحم منير ، التربية اإلسالمية ػ ٔ

ٜٖٔٛ. 

 ٖٕٓٓاإلسالمي، دار الغرب اإلسالمي، بيركت، سعد هللا أبك القاسـ ، بحكث في التاريخ العربي ػ ٕ

 ٕٜٜٔابف حكقل، صكرة األرض، منشكرات مكتبة الحياة، بيركت، ػ ٖ

 الترجمة، )د.ت(إلنشاء، الدار المصرية لمتأليف ك القمقشندي أبك العباس ،صبح األعشى في صناعة اػ ٗ

 ٜ٘ٛٔبية، الدار البيضاء، مؤلف مجيكؿ، كتاب االستبصار في عجائب األمصار، دار النشر المغر ػ ٘

 ٜٜٛٔآخركف، دار المعرفة، الرباط، مارمكؿ، إفريقيا، تر: دمحم حجي ك كربخالػ ٙ

(، الشركة الكطنية لمنشر ٜٔ٘ٔ-ٖٜٗٔزبادية عبد القادر، مممكة سنغاي في عيد األسيقييف )ػ ٚ
 التكزيع، الجزائر، )د.ت(ك 

دراسات  –األكركبي في إفريقيا الغربية جنكب الصحراء عبد القادر، الحضارة العربية ك التأثير  زباديةػ ٛ
 ٜٜٛٔك نصكص، المؤسسة الكطنية لمكتاب، الجزائر، 

السعدي عبد الرحمف ، تاريخ السكداف، مطبعة برديف الباريزية لتدريس األلسنة الشرقية، كقف عمى ػ ٜ
 ٜٔٛٔطبعو ىكداس، 

عجائب األسفار، دار مصار ك ي غرائب األابف بطكطة، رحمة ابف بطكطة المسماة تحفة النظار فػ ٓٔ
 القاىرة، )د.ت( –دار الكتاب المصري، بيركت  –الكتاب المبناني 

دمحم األخضر، دار الغرب اإلسالمي، بيركت، ، كصف إفريقيا، تر: دمحم حجي ك الكزاف الحسفػ ٔٔ
ٜٖٔٛ 

السكداف الغربي في عيد دكلة مبخكت ، العالقات الثقافية كالتجارية بيف المغرب األكسط ك  بكدكايةػ ٕٔ
 ٕٙٓٓ/ٕ٘ٓٓبني زياف، رسالة مقدمة لنيل درجة دكتكراه دكلة في التاريخ، 
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حميمة فرحات، المدينة في العصر الكسيط، المركز الثقافي العربي، بيركت، السبتي عبد األحد ك ػ ٖٔ
ٜٜٔٗ 

 ٜٗٛٔالعربي اسماعيل ، المدف المغربية، المؤسسة الكطنية لمكتاب، ػ ٗٔ

المغرب، تر:إ. ليفي بركفنساؿ ك ج.س لبياف المغرب في أخبار األندلس ك المراكشي ابف عذاري ، اػ ٘ٔ
 ٜٓٛٔ، دار الثقافة، بيركت، ٗككالف، ج

عبد القادر زبادية، خبار المراكشية، تح: سييل زكار ك مؤلف مجيكؿ، الحمل المكشية في ذكر األػ ٙٔ
 ٜٜٚٔدار الرشاد، الدار البيضاء، 

 ، ٜ٘ٚٔيري، الركض المعطار في خبر األقطار، تح: إحساف عباس، مكتبة لبناف، بيركت، الحمػ ٚٔ

؛ أحمد بابا التنبكتي، ٖٕ٘، ص.ٜٙٛٔابف مريـ، البستاف، ديكاف المطبكعات الجامعية، الجزائر، ػ ٛٔ
 نيل االبتياج بتطريز الديباج، دار الكتب العممية، بيركت، )د.ت(، 

الدكلة السعدية، تح: جعفر الناصري ك دمحم  –ستقصاء ألخبار دكؿ المغرب السالكي الناصري ، االػ ٜٔ
 ٘، جٜ٘٘ٔالناصري، دار الكتاب، الدار البيضاء، 

أثرىا في تفعيل الحركة التجارية ك الثقافية في المغرب اإلسالمي بمعربي خيرة ، المسالؾ كالدركب ك ػ ٕٓ
، ٕٓٔٓ-ٜٕٓٓستير في التاريخ، تممساف، ـ(، مذكرة تخرج لنيل شيادة الماجٙٔ-ـٔٔىػ/ٓٔ-ىػ٘)

 ..ٕٗ، ص.ٜٓٙٔقداح نعيـ ، إفريقيا الغربية في ظل اإلسالـ، دمشق، 

الثقافة العربية في غرب إفريقيا السمراء، الطباعة ، الطرؽ الصكفية ك نشر اإلسالـ ك ىالؿ عمار ػ ٕٔ
 .ٕٚٓٓالشعبية لمجيش، الجزائر، 

، كزارة الشؤكف ٕسجد، عالجيادي"، في مجمة: رسالة الملعممي ك ا دكرىابكشمة خالد: "زاكية مجاجة ك ػ ٕٕ
 ٕٚٓٓاألكقاؼ، الجزائر، الدينية ك 

 ٕٚٓٓبف خمدكف عبد الرحمف ، المقدمة، دار الفكر، بيركت، ػ ٖٕ
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ـ(، دار ٘ٔ-ٖٔىػ )ؽ ٜك ٚعبيد بكداكد، ظاىرة التصكؼ في المغرب األكسط ما بيف القرف ػ ٕٗ
 ٖٕٓٓىراف، الغرب لمنشر ك التكزيع، ك 

ابف الخطيب لساف الديف ، اإلحاطة في أخبار غرناطة، تح: دمحم عبد هللا عناف، مكتبة الخانجي، ػ ٕ٘
 ٔٓ، المجمد ٖٜٚٔ، ٕالقاىرة، ط

عز الحقير، المركز الجامعي لمبحث العممي، الرباط، أبك العباس أحمد ، أنس الفقير ك  الخطيبػ ٕٙ
 )د.ت(

عنكاف الدراية فيمف عرؼ مف العمماء في المائة السابعة ببجاية، دار  الغبرينيأبك العباس أحمد ،ػ ٕٚ
 ٕٚٓٓالبصائر، الجزائر، 

الغكثي بف حمداف، األدب العربي الجزائري عبر النصكص، الجزائر، شاكش دمحم بف رمضاف ك ػ ٕٛ
 ٔ، المجمد ٕٕٓٓ

 .محمكد عبد الحميـ ، أبك مديف الغكث، دار المعارؼ، القاىرة، )د.ت(ػ ٜٕ
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