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إهداء:
أما بعد
أىدم نجاحي إلى مف عممني العطاء بدكف انتظار ،إلى مف أحمؿ إسمو بكؿ افتخار ،إلى مف كممو اهلل باليبة
كالكقار ،إلى مف عممني أف العمـ تكاضع كالعبادة إيماف كالنجاح إرادة كالحياة عمؿ.والدي العزيز الغالي.
إلى ضياء أعيني إلى مستكدع الرحمة ،إلى بسمة الحياة كسر الكجكد إلى مف كاف دعائيا سر نجاحي ،كحنانيا
بمسـ جراحي ،إلى مف ألبستني رداء العفة ،إلى محط اعتزازم ك فخرم ،أمي الحبيبة ،إلى مف أمر اهلل ببرىما
كطاعتيما.

إلى مف أتعب نفسو ليريحني كيرضيني ،إلى مف ساندني في طمب العمـ ك دفعني ،إلى معنى الكفاء كالحب ،إلى
مف يعاممني كأنو كالدم ،كالى مف شاركني أعباءة ىذه الدراسة .زوجي الغالي.
إلى مف قاستيـ ظممة الرحـ ،قاسمكني المحبة ،إلى عركؽ دمي ،إلى مف أرل التفاؤؿ بأعينيـ كالسعادة في
ضحكتيـ إخوتي" :عبد اهلل ،محمد رياض ،سارة ،إلياـ" ،حفظيـ اهلل.
إلى جميع الصديقات المخمصات المكاتي جمعتني بيف أخكة لـ تعرؼ المادية إلييا سبيبل كخاصة" :نائمة"،
أمينة ،عائشة ،زبيدة ،نجاة ،راضية" .كالى كؿ مف شاركتني أعباء ىذه الحياة".
إلى الشمكع التي تحترؽ لكي تضيء لآلخريف ،إلى كؿ مف ناضؿ في سبيؿ غدا أفضؿ إلى كؿ مف ينبض قمبو
بحب الجزائر.
إلى كؿ مف كسعتو ذاكرتي كلـ تسعو مذكرتي.
يسرى

إلى مف كاف خمقو القراف سيدم كقرة عيني رسكلي محمد عميو الصبلة كأزكى السبلـ،

شكر وعرفان
الحمد هلل الذم ىدانا بنكر اإلسبلـ ،كالذم تكاضع لو كؿ شيء ،كالصبلة كالسبلـ عمى
مف ال بني بعده.
أشكر اهلل سبحانو كتعالى كأحمده عمى تكفيقو لنا عمى إتماـ ىذا العمؿ ،كما نتقدـ
بجزيؿ الشكر كخالص الكفاء كاالمتناف إلى أستاذنا الفاضؿ" بتقة إبراىيم " الذم لكال إشرافو
كتكاضعو ،كمساعدتو كنصائحو كارشاداتو السديدة ،كما كاف ليذا العمؿ أف يكمؿ بيذا
الشكؿ.
كما نتقدـ بخالص الشكر إلى جميع األساتذة الذيف لـ يبخمكا عمينا بنصائحيـ القيمة
كمساعدتيـ لنا خاصة "الدكتكر شعباني نكر الديف ،كالدكتكر سميماني يكسؼ" كأشكر كؿ مف
ساىـ مف قريب أك بعيدفي انجاز ىذا العمؿ المتكاضع كبارؾ اهلل في الجميع.

الػمػقػػدمػة

مقدمة
مقدمة

لقد امتدت كانتشرت الثقافة العربية اإلسبلمية في غرب القارة اإلفريقية في فترة العصكر

الكسطى ،كالتي عرفت خبلليا أكج ازدىارىا كتطكرىا حيث نشأة بيا مراكز ثقافية لعبت دك ار
كبي ار في تطكر الثقافة في الغرب اإلفريقي ،كمف بيف ىذه المراكز نجد تمبكتك ،كىي التي
قامت بدكر بارز في ببلد السكداف الغربي ك كسطيا كشرقيا.
تعد مدينة تمبكتكك مف أىـ مدف الساحؿ كالصحراء في الماضي كالحاضر ،كقد مثمت
منذ نشأتيا مركز ثقافة كاطبلع ،كقد تأثرت كأثرت في حكليا ،فأصبحت مف أىـ مراكز
اإلشعاع الحضارم خصكصا في القرف 16ـ .فقد اكتسبت أىمية تجارية باعتبارىا مرك از ىاما
لمقكافؿ التجارية القادمة مف الشماؿ اإلفريقي بصفة عامة .كقد كانت سكقا يمتقي فيو
الكافديف مف طرابمس كتكات كتافيبلت كتغازة ،كمف المعركؼ أف ىذه القكافؿ التجارية كانت
مصحكبة بحركة عممية كثقافية مثميا مختمؼ العمماء كالثقافة في السكداف الغربي كمو ،كقد
كصفت بأـ مدائف السكدانييف في العمـ كالحضارة.
لقد اىتـ ىؤالء العمماء بنشر العمـ في منطقة تمبكتك –حيث ظيرت أسر عممية
تكارثت العمـ كالمعرفة في تمبكتك زادت مف ثرائيا الثقافي كالعممي في تمؾ الفترة .كقد أعطكا
اىتماما كبي ار لممنطقة حتى أصبحت حاضرة عممية ذاع صبتيا في البقاع اإلسبلمية .كمف
خبلؿ ىذا كاف إخيارنا لمكضكع البيكتات العممية التي كانت في تمبكت ،فقد تتمثؿ أىمية
ىذا المكضكع في إبراز ىذه العائبلت كالدكر الذم قامت بو ىناؾ.
أما عف دكافع اختيار المكضكع فيي تتمثؿ في الميكؿ الشخصي لدراسة تاريخ إفريقيا
مف جية ك إعطاء دراسة عممية حكؿ المكضكع ،كفقر المكتبة الجزائرية مف الدراسات
اإلفريقية ،كالرغبة في تكسيع معرفتيا حكؿ ىذه المدينة ،مع إبراز دكر ىؤالء العمماء
كمكانتيـ في تاريخ منطقة تمبكتك.
كيطرح المكضكع إشكالية رئيسية مفادىا:
إلى أم مدل ساىمت عائمة البيكتات العممية في تطكر كازدىار حاضرة تمبكتكحضاريا؟ كماىي مظاىر ذلؾ.
ك تندرج ضمف ىذه اإلشكالية عدة تساؤالت فرعية نذكر منيا:
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مقدمة
 كيؼ ساىمت العكامؿ الطبيعية كالجغرافية عمى ظيكر حاضرة تمبكتك كتطكرىا؟ كيؼ ساىـ مكقع تمبكت في استقطاب ىذه الفئات؟ ماىي عكامؿ ازدىار الحياة العممية كالثقافية في تمبكتك؟ كيؼ نشأة ىذه األسر العممية بالمنطقة؟ فيما تمثؿ تأثير ىذه األسر العممية في المجتمع التنبكتي؟أما فيما يتعمؽ بالمنيج المتبع في عرض المكضكع فقد اعتمدنا عمى المنيج التاريخي
الكصفي الذم يتبلئـ مع مكضكع المذكرة فيك عرض في تتبع األحداث التاريخية ،ككصؼ
المكقع الجغرافي لممدينة كأىميتو بالنسبة لحركة القكافؿ التجارية.
كاإلجابة عف التساؤالت التي سبؽ طرحيا قمنا بتقسيـ بحثنا ىذا إلى مقدمة كثبلثة
فصكؿ كخاتمة ،كقد اعتمدنا عمى الخطة التالية:
الفصل األول كىك بعنكاف" منطمقات تاريخية كجغرافية لممنطقة" حيث تطرقنا في ىذا

الفصؿ إلى الجغرافيا كالسكاف ،كالتعريؼ بالمنطقة ،كتأسيسيا .أما الفصل الثاني فيك بعنكاف"
البيكتات العممية في تمبكت كعكامؿ ظيكرىا" ،حيث تحدثنا في ىذا الفصؿ عمى أىـ العكامؿ
المساعدة في ظيكرىا ،كأىـ ىذه األسر .أما

الفصل الثالث فقد تطرقنا فيو اإلنتاج العممي

كحركة التأليؼ ليذه األسر ،كدكرىا في نشر العمـ كالثقافة العربية اإلسبلمية ،كاستعرضنا فيو
أيضا دكر البيكتات العممية في التكاصؿ العممي كالثقافي مع ببلد المشرؽ ،كمع ببلد المغرب
اإلسبلمي ،كمع شعكب غرب إفريقيا جنكب الصحراء.
أما الخاتمة فقد تناكلنا فييا أىـ نتائج البحث العممية ،مجيبا عمى االستفسارات
كالتساؤالت المطركحة في بحثنا ،ككانت متبكعة بقائمة المبلحؽ كقائمة المصادر كالمراجع.
كاإلنجاز ىذه الدراسة اعتمدنا عمى مجمكعة مف المصادر التاريخية ،كمف بيف ىذه
المصادر نجد أحمد بابا التنبكتي كتابو" :نيؿ االبتياج بتطكير الديباج" ،كقد تحدث ىذا
الكتاب عمى اإلعبلـ الذيف عاصركه ككاف ليـ الدكر الكبير في ازدىار الحركة اإلسبلمية
بالمغرب كالسكداف ،كباألخص العمماء الذيف أبرزكا دكرىـ في الحياة العممية بمدينة تنبكت-
باإلضافة إلى كتابة اآلخر":كتابة المحتاج لمعرفة مف ليس بالديباج" ،كىك أيضا يتحدث عف
اإلعبلـ كالفقياء كىك مكمؿ لمكتاب األكؿ.باإلضافة إلى مصدر آخر لمحمكد كعت كتابو
2

مقدمة
بعنكاف" :تاريخ الفتاش" فقد أفادنا ىذا الكتاب في مجاؿ الحركة الفكرية كالعممية بمدينة
تمبكت .باإلضافة إلى كتاب عبد الرحمف السعدم بعنكاف" :تاريخ السكداف" حيث أفادنا في
التعريؼ بمدينة تمبكت ،كأشار فيو إلى أشير فقياءىا قضاتيا.
كقد اعتمد أيضا في ىذه الدراسة عمى مجمكعة مف المراجع مف بينيا :محمد الغربي
كتابو بعنكاف" :بداية الحكـ المغربي في السكداف الغربي" ،حيث أمدنا ىذا الكتاب بكثير مف
المعمكمات حكؿ تمبكت ،ككذلؾ ذكر بعض العمماء الكافديف إلييا مف المغرب األقصى.
باإلضافة إلى كتاب زماف عبيد كناس بعنكاف ":تمبكتك كأثرىا الحضارم في العصكر
الكسطى اإلسبلمية المتأخرة".كقد أمدنا ىذا الكتاب أيضا بكثير مف المعمكمات حكليا ،كقد
اعتمدنا أيضا عمى كتاب عبد القادر زبادية بعنكاف":مممكة سنغام في عيد األسقييف ،حيث
أفدنا في ىذه الدراسة.باإلضافة إلى بقية المصادر كالمراجع التي أفادتنا في ىذا المكضكع .
كقد اعتمد أيضا عمى مجمكعة مف الدراسات السابقة مف بينيا أطركحة الدكتكراه
لمقادييـ عبد الحميد بعنكاف ":المدارس العممية كدكرىا السياسي كالثقافي في السكداف الغربي"
فقد أفادتنا كثي ار في بحثنا ىذا .باإلضافة إلى رسالة الماجستير لمحمد ألفا جالك
بعنكاف":الحياة العممية في دكلة سنغام خبلؿ الفترة 1591-1464ـ" ،باإلضافة إلى رسالة
الماجستير لنكر الديف شعباني بعنكاف ":عبلقات ممالؾ السكداف الغربي بدكؿ المغرب
اإلسبلمي كأثارىا الحضارية بيف القرنييف 9-4ق15-10/ـ .حيث أمدتنا كؿ ىذه الرسائؿ
بمعمكمات حكؿ مكضكعنا.
كقد كاجيتنا في دراسة مكضكعنا جممة مف الصعكبات ،حيث تمثمت في ندرة المادة
العممية الخاصة بالفصؿ الثالث ،كصعكبة الترجمة في بعض المراجع األجنبية ،كتشعب
المعمكمات كصعكبة التحكـ فييا.
كبالرغـ مف ىذه الصعكبات كالمشاكؿ التي كقفت في كجينا عند إنجازنا ليذا العمؿ
إال أننا استممنا أف نبني بحثا يحمؿ معمكمات استعممنا تحصيميا بالبحث المستمر كالتنقيب
في الكتب بكؿ ما أتيح لنا مف كسائؿ عممية .كفي األخير ال يسعنا إال أف نتقدـ بجزيؿ
الشكر كالعرفاف لكؿ مف قدـ لنا يد المساعدة مف قريب أك بعيد.
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الفصل األول:

منطمقات جغرافية و تاريخية لمدينة تمبكتو

المبحث األكؿ  :الجغرافيا ك السكاف
أكال :المكقع
ثانيا :اصؿ التسمية
ثالثا  :التركيبة البشرية

المبحث الثاني  :تأسيس حاضرة تمبكتك ك تطكرىا
أكال  :مفيكـ الحاضرة
ثانيا :تأسيس مدينة تمبكتك
ثالثا  :تحكليا الي حاضرة
المبحث الثالث :األىمية االقتصادية ك االجتماعية لحاضرة تمبكتك
أكال  :األىمية االقتصادية
ثانيا  :الحياة االجتماعية

الفصؿ األكؿ:منطمقات جغرافية كتاريخية مدينة تنبكتك
تعد تكمبككتك مف أىـ المراكز الحضارية في غرب القارة اإلفريقية ،كقد مثمت منذ
نشأتيا مركز ثقافة كاشعاع حضارم عممي كاسع ،حيث تحكلت بعد تأسيسيا إلى حضارة
عممية ،ككاف لمدكر االقتصادم كاالجتماعي عامؿ كبير في اكتسابيا شيرة عظيمة كمكانة
خاصة في نفكس أبناء إفريقيا ،كنرل أيضا أف المكقع الجغرافي كاف أيضا عامبل ميما.
المبحث األول :الجغرافيا و السكان.

أوال :الموقع.

تنتمي تمبكتك إلى اإلقميـ الجغرافي الذم أطمؽ عميو الجغرافيكف الصحراء الكبرل

ك ىذه الصحراء تشغؿ مساحة كاسعة مف القارة اإلفريقية  1فيي تقع عمى منعطؼ نير النيجر
في الغرب ك عمى باب الصحراء في الشماؿ

2

تحديدا ،فإف تمبكتك تقع ضمف المنطقة التي

تعرؼ بالسكداف الغربي ،ك التي تبدأ مف ثنية نير النيجر حتى ساحؿ المحيط األطمسي بيف

خط العرض  °5ك  °25شماال ،ك مف خط الطكؿ  °17غربا إلى  °150شرقا.3

ك مكقع تمبكتك مف ىذا اإلقميـ الحافة الجنكبية مف الصحراء الكبرل شماؿ دكلة مالي
الحالي ،عمى منحى نير النيجر عند دكراف قكسو الشمالي بحيث تصؿ إليو بعض قنكات
نير النيجر المتفرعة عنو.

4

ك تعتبر مدينة تمبكتك حمقة كصؿ بيف السكداف الغربي ك الصحراء الكبرل  ،5حيث تقع

في مكقع إستراتيجي ميـ في ممتقى الطرؽ التي تمر بيا القكافؿ التجارية عبر الصحراء
1

 -زماف عبيد كناس :تمبكتو و أثرىا الحضاري في العصور الوسطى اإلسالمية المتأخرة ،دار األياـ ،د.ط ،د.ت،

2

 -محمكد محمد ددب التنبكي األركاني :من تراث تمبكتو و الساحل اإلفريقي ،منشكرات المنظمة اإلسبلمية لمتربية ك

3

Triminghnm J.S : Islam in West Africa , Oxford univ, London,197,p1. -

ص.27

العمكـ ك الثقافة ،الرباط ،2011 ،ص.13

4

 -إبراىيـ عبد العباس ":الحركة الفكرية و العممية لمدينة مراكش منذ تأسيسيا حتى سقوطيا الدولة الموحدية و أثرىا

عمى المراكز لعممية جنوب الصحراء" ،رسالة ماجيستر ،جامعة القاىرة ،1980 ،ص.419

5

 -اليادم المبركؾ الدالي :مممكة مال اإلسالمية و عالقتيا مع المغرب و ليبيا من القرن  13حتى القرن15م ،دار

6

 -مقاديـ عبد اهلل " :المدارس العممية و دورىا السياسي و الثقافي ف السودان الغربي" ،رسالة الدكتكراه ،جامعة بف

الممتقى ،ط ،1بيركت ،1993 ،ص.92

بمة ،كىراف ،2018-2017 ،ص.68
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الفصؿ األكؿ:منطمقات جغرافية كتاريخية مدينة تنبكتك
ألنيا تحظى بمكقعيا النيرم قرب نير النيجر،

1

ك قد أشارت مخطكطة " السعادة األدبية "

المكقع الجغرافي لتمبكتك عمى أنيا تبعد عف قرية (كالية) خمسة عش ار يكما ك أف بعدىا مف
جاك نحك اثنتي عشرة مرحمة مف الجية الشرقية.

2

حيث يبعد عنيا نير نير النيجر في

الصيؼ  16ميبل أما في الخريؼ فإف ماء النير تقترب منيا فيصؿ إلى سبعة أمياؿ مف
المدينة ،3ك يقكؿ ابف بطكطة " ك بينيا كبيف نير النيؿ أربعة أمياؿ ".

4

ك يتميز مكقع تمبكتك بارتفاع معدالت درجة الح اررة اليكمية ك السنكية ك تباينيا ما بيف
الميؿ ك النيار ،إذ تصؿ معدالت الح اررة في منتصؼ النيار إلى

الميؿ إلى  ،5°16ك لمكقع مدينة تمبكتك في إفريقيا ميزتاف:

 °49بينما تنخفض في

أكليما :أنيا كانت عمى مفترؽ الطرؽ القكافؿ التجارية حتى قيؿ عنيا أنيا المكاف حيث
يمتقي فيو الجمؿ بالزكرؽ النيرم.
ثانييما :أنيا كانت منذ نشأتيا في البداية مدينة إسبلمية كمف أىـ الحكاضر اإلسبلمية
الميمة في غرب إفريقيا التي برز اسميا في العالـ اإلسبلمي ،كقد تخرج منيا عمماء
ك مؤرخكف فأمست مكانة تمبكتك الثقافية بارزة حيث يرتبط تاريخ إفريقيا العربية ك الكسطى
الثقافي ك الحضارم ك الديني بتاريخ ىذه المدينة بحد ذاتيا.
كقد كصفيا بعض المؤرخيف مثؿ ديبكا الذم زارىا سنة

6

1853ـ ،الذم قاؿ عنيا "

تمبكت العجيبة مدينة الخياؿ"  ،7فيي مدينة الرماؿ الفضية القارية ،كنقطة كصؿ بيف إفريقيا

 -1عمي مكال :الموسوعة العربية المسيرة ،المكتبة العصرية ،ط ،1بيركت ،2010 ،ج ،2ص .1031اليادم المبركؾ
الدالي :نفس المرجع ،ص.93

2

 -اليادم مبركؾ الدالي :نفس المرجع ،ص.93

3

 -ابف بطكطة أبك عبد اهلل ابف محمد الكالتي :تحفة النظار في غرائب األمصار و غرائب األسفار ،مطبعة األزىرية،

4

 -محمد فاضؿ عمى بارم ،سعيد إبراىيـ كريدية :المسممون في غرب إفريقيا تاريخ و حضارة ،دار الكتب العممية ،ط،1

5

 -زماف عبيد كناس :المرجع السابؽ ،ص.33

ط ،1ج ،4مصر ، 1928 ،ص.430

بيركت ،2007 ،ص.96

6

 -محمد فاضؿ عمي بارم :نفس المرجع ،ص.97

 -7فميكس ديبكا :تمبكت العجيبة ،تر :عبد اهلل عبد الرزاؽ ،المجمس األعمى لمثقافة ،ط ،1القاىرة ،2003 ،ص.169

6

الفصؿ األكؿ:منطمقات جغرافية كتاريخية مدينة تنبكتك
العربية شماال ،ك إفريقيا السكداء جنكبا  ،1ك أف مساحة ىذا اإلقميـ تقدر بحكالي
مربع ،ك تختمؼ فيو الجغرافية حسب البعد عف الصحراء الكبرل.

2

 192كمـ

ك قد قاؿ ديبكا عند زيارتو ليا ":أنيا قد اختفت الغابة مف أعيننا ك الشيء يخفى ىذه
األرض المبسطة التي تنيرىا شمس الصحراء البراقة ،إنيا حقا مدينة الخياؿ" ،كقاؿ أيضا "
إنيا مدينة تمبكت العظيمة حاضرة السكداف ك الصحراء ،ك مصدر الثركة ك التجارة ،إف ىذه
تمبكت المقدسة ك ميد العمماء ك نكر النيجر".

3

ك يقكؿ الشيخ السعدم صاحب تاريخ السكداف " :ثـ إختارك مكضع ىذه البمدة الطيبة
الطاىرة الزكية الفاخرة ،ذات بركة كنجعة ك حركة ،التي ىي مسقط رأسي ك بغية نفسي".
كما ذكر حس الكزاف عف مكقعيا " أنو ال يحبط بتمبكتك أم بستاف أك حديقة ".

4

5

ثانيا :أصل التسمية.

اسـ مدينة تمبكتك حديث  ،6كقد كتبت " تمبكت" بضـ التاء األكلى ك الثانية كما كجدت

كجدت في تاريخ السكداف المحمية ،كما رسمت أيضا " تينبكت" بإضافة حؼ الياء بعد
7

التاء.

أما في كتب الرحالة العرب فقد جاءت كتابتيا بإضافة حرؼ الكاك في األخير"
تمبكتك".

8

كقد ضبط ابف بطكطة اسميا بضـ التاء المعمكة ك سككف النكف ك ضـ الياء المكحدة ك

سككف الكاؼ ك ضـ التاء المعمكة ك كاك  ،1أما عند الباحثيف ك المستشرقيف فقد جاءت بصكرة
1

 -محمد عبد الرحمف سكالمية :تمبكتو جوىرة تغمرىا الرمال ،مطبعة المتوسط ،ط ،1بيركت ،1986 ،ص.27

-2
3

زمان عبٌد وناس :المرجع السابق ،ص .32

 -فيمكس ديبكا :نفس المرجع ،ص.169

4
5

 -عبد الرحمف السعدم :تاريخ السودان ،طبع ىكس ،باريس ،1981 ،ص.20

 -حسف الكزاف ،وصف إفريقيا ،تر :محمد حدبي ك محمد األخضر ،دار الغرب ،ط ،2بيركت ،1983 ،ج ،2ص.167

6

 -نفسو ،ص.165

7

 -محمكد كعت :تاريخ الفتاش في أخبار البمدان و الجيوش و أكابر الناس ،د.ط ،ىكداس دكالفكس،1964 ،

8

 -زماف عبيد كناس :المرجع السابؽ ،ص.23

ص.14

7

الفصؿ األكؿ:منطمقات جغرافية كتاريخية مدينة تنبكتك
بصكرة مختمفة فرسمت تارة " تمبكت" كما في كتب السكداف ،ك جاءت تارة أخرل " تنبكتك"
بضـ التاء األكلى ك الثانية ك إضافة حرؼ الكاك في األخير ،ك كتبيا بعض الباحثيف أيضا
"تنبككتك"(

 )Tunbuktuك طكنبكتك باستبداؿ حرؼ التاء بحرؼ الطاء.

2

أما سبب تسمية ىذه المدينة يقاؿ أنو مأخكذة مف اسـ العجكز التي كاف الطكارؽ قد
عيدكا إلييا بالبقاء في ذلؾ المكاف حينا يغادركنو في رحمتيـ الصيفية ،ككانت تحرص ليـ

في بعض المخازف ك البيكت3 .ك أف تمؾ المرأة الطكارقية تدعى "تف أبك تكت" حيث كانت
تمكث قرب بئر ماء ،ك عند ىطكؿ األمطار كاف الطكارؽ يترككف بضاعتيـ عندىا

 ،4كقد

اختمفت الركايات حكؿ تسميتيا .كما قيؿ عند الباحث اليادم المبركؾ الدالي ف الطكارؽ
إباف رحمتيـ كانكا يترككف أمتعتيـ كحكائجيـ لدل أمة تدعى "تنبكت" تقكـ بحراستيا

ك تجييزىا ليـ ،لذا سمي المكضع الذم تقيـ فيو باسـ تمؾ المرأة 5 .ك مع مركر الزمف تطكر
ىذا المكاف إلى مدينة أخذت اسميا مف تمؾ المرأة ليصبح تمبكتك.

6

ك ىناؾ مف يرل أف اسـ ىذه المدينة يعني " بئر بكتك" ك قد جاءت ىذه التسمية مف
أف ذلؾ المكاف كاف قد اتخذتو الطكارؽ مرك از لبلنتجاع بمكاشييـ في فصؿ الجفاؼ
بالسكداف ،حكالي بداية القرف التاسع ميبلدم كقد حفركا فيو بئرا ،ثـ تكاثرت اآلبار بعد ذلؾ
بالتدرج ك صار التجار يتبلقكف في ذلؾ المكاف ك يقيمكف مف حكلو لمراحة أحيانا.

7

ك ىناؾ ركاية أخرل تقكؿ أف قصتيا بدأت في الصحراء حكؿ بئر ماء كانت تقؼ
عندىا قكافؿ الطكارؽ لترتكم ،ك عند ىذه البئر كانت ىناؾ امرأة تقيـ تدعى " بكتك" عرؼ

1
2
3

 ابف بطكطة :المصدر السابؽ ،ص.430 زماف عبيد كناس :نفس المرجع ،ص.23 -سميماف يكسؼ " :منابر العمم و الثقافة في إفريقيا جنوب الصحراء( حاضرة تمبكتو)  ،مجمة الدراسات اإلفريقية،

العدد األكؿ ،مام  ،2014ص.152

 -4محمد فاضؿ عمي بارم :المرجع السابؽ ،ص.97
5
6
7

 اليادم المبركؾ الدالي :المرجع السابؽ ،ص.92 محمد فاضؿ عمي بارم :نفس المرجع ،ص.97 -عبد القادر زبادية :مممكة سنغاي في عيد األسقيين ،الشركة الكطنية لمنشر ك التكزيع ،ط ،1الجزائر ،ص.100

8

الفصؿ األكؿ:منطمقات جغرافية كتاريخية مدينة تنبكتك
المكاف باسميا تمبكتك ك ىي تعني في لغة الطكارؽ مكاف بكتك ك استقر اسميا عمى ىذا
1

الحاؿ.

ك يقكؿ السعدم" فجعمكىا خزانة لمتاعيـ كزركءىـ إلى أف صارت مسمكا لسالكيف في
ذىابيـ ك رجكعيـ ،كخزانيـ أمتيـ مدعكة " تنبكت" ك معناىا في لغتيـ العجزة ك ىي بيا
فسميت المكضع المبارؾ ،ثـ أخذ الناس يسكنكف فيو كيزداد بقدرة اهلل ك إرادتو".

2

ك قد حممت تمبكتك أسماء عديدة ،كالمدينة الفاضمة ،ك المدينة الثرية ،المدينة
الممنكعة ،جكىرة الصحراء ،مدينة اإلشعاع اإلسبلمي ،كغير ذلؾ مف األسماء األخرل التي
عكست خصائصيا عمى مدل ثبلثة قركف كاممة.

3

إف الباحث اليادم المبركؾ الدالي ال يميؿ إلى تمؾ الركاية العجكز ألنو يراىا بعيدة
لسببيف:
 -1إف ظركؼ الحياة المناخية ك الجغرافية ال تسمح ليذه المرأة بالبقاء كحدىا في تمؾ
الصحراء.
 -2إف جانب األمف مطمكب لمحياة ك ىك غير متكفر في تمؾ المنطقة ك في تمؾ الفترة
لذلؾ يرل الباحث أف السبب جعؿ اسـ ىذه المرأة عمما لتؾ المنطقة ىك احتماؿ أنيا كانت
ليا مكانة مرمكقة بيف جماعتيا التي كانت تقطف معيا ك بذلؾ أصبح اسميا عمما مف أعبلـ
تمؾ المنطقة.

4

ثالثا :التركيبة السكانية.
سكاف تمبكتك كانكا خميطا مف العرب الكافديف مف غدامس ك طرابمس ك المغرب
األقصى ك الطكارؽ ،ك أكؿ مف عمر المكاف ىـ الطكارؽ منذ القرف 11ـ ،ك قد حدث تزاكج
بيف السكاف األصمييف لتمبكتك ك ىؤالء القادميف عمييـ ،حيث صار لقادمكف مف الشماؿ
1

 -عطية مخزكـ الفيتكرم ،دراسات في تاريخ شرق إفريقيا و جنوب الصحراء لمرحمة انتشار اإلسالم ،دار الكتب

الكطنية ،ط ،1بنغازم ،1998 ،ص.290

 -2عبد الرحمف السعدم :المصدر السابؽ ،ص.21
3

 -قادية عبد العزيز ابراىيـ القطعاني :المراكز الحضارية في القارة اإلفريقية ،و دورىا التعميمي و الثقافي في بمورة

4

 -اليادم المبركؾ الدالي ،المرجع السابؽ ،ص.92

الشخصية اإلفريقية ،مجمة التعميم العربي اإلسالمي في إفريقيا ،العدد األكؿ ،2015 ،ص.96

9

الفصؿ األكؿ:منطمقات جغرافية كتاريخية مدينة تنبكتك
اإلفريقي أمراء ك حكاـ مالي ك كذلؾ عامة الشعب لدرجة أف اصيركا انصيا ار كامبل في
المجتمع ،ك ىذا األمر ىك الذم يؤكد ركح التبلحـ بيف أىؿ تمبكتك األصمييف ك جيرانيـ مف
عرب الشماؿ اإلفريقي.

1

ك قد قاؿ السعدم عنيا أنيا " :يأيتيا الناس مف كؿ مكاف حتى صارت سكقا عامرة
لمتجارة يرد إلييا الرفاؽ مف األفاؽ ك سكف فييا األخيار مف العمماء ك الصالحيف مف أىؿ
مصر ك جبؿ فزاف ،ك غدامس ك درعة ك فاس ك السكس".

2

ك أنو كاف ألىؿ المدينة عدد كثير مف الرقيؽ ذكك ار ك إناثا يعممكف في خدمتيـ  ،3ك قد

كاف أىميا ممتزمكف باإلسبلـ ك محبكف لمسنة ك كانكا محاربكف لمبدع ك الخرافات ،ك كاف ليـ
فضائؿ عديدة ،فاف مف دخؿ إلييـ خائفا كجد السكينة ك الطمأنينة ،ك مف سكف فييا عاما ك
أكثر نسي فعمتو ك تاب عند دخكلو ليا ،فيـ أىؿ فقو ك عمـ كصبلح
مدينة إسبلمية منذ نشأتيا.

5

 ،4ألف مدينة تمبكتك

ك قد قاؿ عنيا السعدم " :ما دنستيا عبادة األكثاف ،ك ال سجد عمى أديميا لغير

الرحماف ،مأكل لمعمماء ك العابديف ك ممقى األكلياء ك الزاىديف"  .6ك أف أىؿ ىذه المدينة قد
امتازكا بالسماحة ،فمـ يكف منيـ مف بو فظاظة ك قد كانكا كرماء فيـ يحبكف الغريب
ك يقدمكنو عمى أنفسيـ ك ال ينسكف مف عاشرىـ مف الناس.

7

المبحث الثاني :تأسيس حاضرة تمبكتو و تطورىا.
مفيوم الحاضرة لغة.

1
2
3
4

 نفسو ،ص .93 عبد الرحمف السعدم :المصدر السابؽ ،صص.21 حسف الكزاف :المصدر السابؽ ،ص.167 -اليادم المبركؾ الدالي :المرجع السابؽ ،ص.94

 -5عصمت عبد المطيؼ دندش :دور المرابطين في نشر اإلسالم في غرب إفريقيا 1121-1038م ،دار العرب
اإلسبلمي ،ط ،1بيركت ،1988 ،ص.167

6
7

 عبد الرحمف السعدم ،المصدر السابؽ ،ص.21 -اليادم المبركؾ الدالي :نفس المرجع ،ص.94

10

الفصؿ األكؿ:منطمقات جغرافية كتاريخية مدينة تنبكتك
يعرؼ ابف خمدكف المنظكر "حاضرة" صفة طائفة أك جماعة ك في الحديث الصبح
فإنيا مشيكدة.
ك يضيؼ كذلؾ ك الحاضركف الذيف يرجعكف إلى المحاضر ك الحضرة مكضع التمر
ك أجمؿ الفمح يسمكنيا الحكية.
ك الحضيرة جماعة القكـ الذيف يحضركف المياه ك يتقدمكف الخيؿ ك ىـ الطبلئع.

1

إصطالحا :ك ىي المراكز الحضارية الكبرل في ببلد السكداف لغربي تأسست في نياية

القرف الخامس ىجرم سنة 490ىػ1094 -ـ عمى يد الطكارؽ  ،2ك ذلؾ بعد اضمحبلؿ
مممكة غانا تقع تمبكتك في مكاف استراتيجي ميـ في ممتقى طرؽ التي تمر بيا القكافؿ
التجارية عبر الصحراء.

3

كما تحظى بمكقعيا النيرم قرب نير النيجر ك بذلؾ تككف المدينة الكحيدة التي تتحكـ
في الطرؽ البرية ك النيرية التي تعد إلى ببلد السكداف مف ببلد المغرب ك مصر عبر
الطريؽ الصحراكم الذم يعكد إزدىار تنبكت الثقافي إلى ىجرة الكثير مف العمماء إلييا
خصكصا بعد خراب مدينة كالتو مف طرؼ قبائؿ الصكصك ك ىذا بتشجيع مف األسكيا محمد
ك ابنو داككد ليذه اليجرات.

4

ك خصكصا بتكريـ العمماء ك الصمحاء القادميف إلى تنبكت ك بالتالي عرفت نيضة
ثقافية فضبل عف النيضة التجارية ك قد سجؿ ىذا االزدىار الرحالة حسف الكزاف " في تنبكتك
عدد كثير مف القضاة ك الفقياء ك األئمة".يدفع الممؾ إلييـ جميعا مرتبا حسنا ك يعظـ
األدباء كثي ار ك إتباع أيضا مخطكطات كثيرة تأتي مف ببلد بربر ك تدر أرباح سائر
5

البضائع".

ك بيذا إلىتماـ الذم كجد ىؤالء العمماء ك طبلب العمـ مف جانب الدكلة التي كفرت
ليـ المكتبات الزاخرة بالكتب ك بالتشجيع المنقطع النظير لمعمماء بغمت الحياة الثقافية
1

 -ابف المنظكر :لسان العرب ،دار المعارؼ ،1980 ،ج ،4ص.234

3

 -األركاني :جواىر الحسان في أخبار السودان ،ص.45

5

 -يحي بكعزيز ،تاريخ إفريقيا العربية اإلسالمي  ،دار البصائر ،الجزائر ،2009 ،ص.158

2

4

 عبد الرحمف السعدم ،تاريخ السودان ،تحقيؽ ىكاداس(نسخة العربية) ،ص.20 -عبد الرحمف السعدم :المرجع سابؽ ،ص .26

11

الفصؿ األكؿ:منطمقات جغرافية كتاريخية مدينة تنبكتك
ك الفكرية أكجو  1ك أصبحت تنبكتك قبمة األساتذة الزائريف مف شتى أنحاء العالـ اإلسبلمي.
كفاس ك القيركاف ك طرابمس ك مصر لتدريس في مدارسيا ك أصبحت تنبكتك تضاىي
المراكز العميمة العممية في العالـ اإلسبلمي.

2

ثانيا :تأسيس مدينة تمبكتو.

مدينة تمبكتك مف أقدـ ببلد السكداف ك أعرقيا

 ،3ك قد اختمؼ المؤرخكف في تاريخ

تأسيسيا إال أف أغب األراء تؤكد أنيا تأسست في أكاخر القرف الخامس لميجرم (الحادم
5

عشر ميبلدم)  ،4ك ذلؾ عمى أيدم الطكارؽ

فعبد الرحمف السعدم يرل أف المدينة قد

أنشأت عمى يد الطكارؽ أمقشرف في أكاخر القرف الخمس مف اليجرة أم الحادم عشر
ميبلدم ،قد أتكا إلييا الخريؼ يرتحمكف عنيا.

6

أما حسف الكزاف الذم قاـ بزيارة ىذه المدينة يكرد أف تأسيس ىذه المدينة بناىا ممؾ

يدعى منسى سميماف عاـ  610لميجرة أم 1204ـ7.أما المؤرخكف ديبكا يكرد أف مدينة
تمبكتك ظيرت في أكاخر القرف

5ىػ1100 /ـ عمى يد قبيمة مف الطكارؽ تدعى

ماكسار( )Maksargك التي ترعى فييا مكاشييـ عمى شكاطئ النير ك كانكا يعدكف إلى
الصحراء عند فيضانات الشتاء ىذه القبيمة قامت باختيار ىذا المكقع ك أنشئت بو معسك ار
خاص بيا ،ك كضعت عميو امرأة عجكز تدعى (تمبككر) لحراستو.

1

8

 -نفسو ،ص.154

 -2ىادم مبركؾ دالي :تاريخ الحضاري إلفريقيا فيما وراء الصحراء ،دار الدولية لالستثمارات الثقافي  ،ط ،1ص.103
 -3محمكد محمد ددب التنبكتي األكراني :المرجع السابؽ ،ص.13
 -4اليادم المبركؾ الدالي :المرجع السابؽ ،ص.91

 -5الطكارؽ :ىـ المسكفة ينتسبكف إلى صنياجة ك ىـ طكاغف في الصحراء ،ال يطمئف بيـ منزؿ ليس ليـ مدينة يأككف

إلييا ك مراحميـ في الصحراء مسيرة شيريف ما بيف ببلد السكداف ك ببلد اإلسبلـ ك ىـ عمى ديف اإلسبلـ ك أتباع السنة كىـ

يجاىدكف السكداف ك صنياجة ك يرفضكف أنسابيـ إلى حمير ك ليس بينيـ ك بيف البربر نسب إال الرحـ .السعدم :المصدر
السابؽ ،ص.25

 -6عبد الرحمف السعدم :نفس المصدر  ،ص20
 -7حسف الكزاف :المصدر السابؽ ،ص.165
8

 -فيمكس ديبكا :المرجع السابؽ ،ص .184
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الفصؿ األكؿ:منطمقات جغرافية كتاريخية مدينة تنبكتك
ك ىناؾ مف يقكؿ أف نشأة ىذه المدينة ترجع إلى أكاخر القرف الخامس عشر لميجرة
عمى أدم الطكارؽ الذيف اتخذكا مكقعيا مكانا ليـ ،ينزلكف بو في فصؿ الصيؼ ثـ يرتحمكف
عنيا في فصؿ الخريؼ ك ىكذا أصح مكقع ىذه المدينة قبؿ قياميا محطة لمقكافؿ يحتفظكف
فييا ببعض متاعيـ ك الزائد عف حاجياتيـ مف الحبكب ك األمتعة ينتفعكف بو عند عكدىـ
إلييا في الصيؼ القادـ ،ك لما كثر مركر القكافؿ نزلكا بالمكاف بعض التجار ك استكطنكا

بو ،1ك ىناؾ مف يقكؿ أيضا أنيا تأسست عاـ 494ىػ1100 /ـ،

فنحف ىنا نبلحظ اختبلؼ المؤرخيف حكؿ تأسيس ىذه المدينة .لكف نحف نكذب ىذه
اآلراء المختمفة ك نميؿ مع رأم ابف المدينة أال كىك عبد الرحمف السعدم الذم قاؿ أنيا
تأسست عمى يد الطكارؽ أمقشرف في أكاخر القرف الخامس مف اليجرة أم الحادم عشر

ميبلدم2.فقد كانت محطة لراحة التجار ك إقامتيـ لمدة قصيرة أحيانا.

3

إف عمر ىذه المدينة ال يتجاكز  880عاما أم أنيا أنشئت حكالي 1110ـ ،ك أف دكر
تمبكتك كانت عند تأسيس المدينة عبارة عف أككاخ مبنية بأكتاد مممكطة بالطيف ك مسقكفة
بالتيف ،ك في كسط المدينة مسجد مبني بالحجر المركب بالطيف ك الجير عمى يد ميندس
أندلسي ،ك ىناؾ قصر كبير مف بناء نفس المعمـ يسكنو الممؾ ،ك كانت ىناؾ دكاكيف كثيرة

لمصناع ك التجار  4ك أف في بداية أمر مساكف الجماعات القاطنة ىناؾ كانت مف عيداف
األشجار ك الحشائش ثـ تطكرت ىذه المساكف ك أصبحت تبنى مف شجر (المياف) كبقيت

فترة مف الزمف ىكذا إلى أف تطكرت حياة اإلنساف ك أصبحكا يبنكف مساكنيـ بأكتاد مخمكطة
مف الطيف ك مسقكفة بالتيف.

5

1

 -محمد ألفا جالك " :الحياة العممية في دولة سنغاي خالل الفترة 1591 -1464م" ،رسالة مقدمة لنيؿ شيادة

2

-محمد فاضؿ عمي بارم :المرجع السابؽ ،ص.98

الماجيستر ،جامعة أـ القرل ،مكة المكرمة ،1993 ،ص.74

3

-السعدم :المصدر السابؽ ،ص.20

5

-عطية مخزكـ الفيتكرم :المرجع السابؽ ،ص .290

4

 -محمد ألفا جالك :نفس المرجع،ص.75
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الفصؿ األكؿ:منطمقات جغرافية كتاريخية مدينة تنبكتك
ك قد كانت المساجد ك المنازؿ ببل أسكار ك نستدؿ بيذا عف قكؿ السعدم " كانت
مساكف الناس فييا زربيات ك أشكاؾ ك بيكت األحشاش ثـ تحكلكا عنيا إلى بناء الحيكط
أسكا ار قصا ار جدا بحيث مف كقؼ في خارجيا ي ار ما بدخميا".

1

ك يذكر كعت أف قصر السمطاف كاف في محمو بممع جند في تمبكتك .ك ىناؾ كانت
دكر تجار تمبكتك ك كبراء في جياتيا ،ك أف السمطاف كاف يبات ليمة كاحدة عندما يحؿ
بالمدينة.

2

ك أف المدينة كانت مقسمة إلى عدة أحياء ،فيناؾ حي " سانككرم" ك يسمى أيضا "
سكنككرم" ك يقع ىذا الحي شماؿ تمبكتك ،ك ىك خاص يسكنو لعمماء ك العائبلت
الصنياجية ك في ىذا الحي مصمى الجنائز الكبراء ك الصمحاء ،إذ يقكـ أىؿ تمبكتك بتشييع

جنائز كبرائيـ ك عممائيـ في ىذا المكاف  ،3ك كاف مف عادات ك تقاليد أىؿ تمبكتك تقتضي
الدفف قرب المساجد .4ك إلى الجنكب الشرقي لممدينة كانت ىناؾ حياف أحدىما يسمى

(ساراكينا) ك الثاني حي (بكيككينا) ك قد أقيمت قرية مساكف الجند ك قصر السمطاف الذم
يحؿ فيو عند زيارتو.

5

ثالثا :تحوليا إلى حاضرة.
لقد خضعت تمبكتك عبر تاريخيا بالتبعية لمعديد مف الممكؾ ك الحكاـ ،ك أكليـ
الطكارؽ ،حيث كانكا يعينكف عمييا زعيما ليس منيـ حيث أنيـ ال يسكنكف إال البرارم ألنيـ

مف البادية  ،6ك بعد سيطرة الطكارؽ طكؿ ىذه الفترة تمكف ممكؾ مالي مف سمبيا بيف أيدييـ
في أكاسط القرف الثامف لميجرة – الثالث عشر ميبلدم ،ك تحديدا سنة

737ىػ1336/ـ ،ك

كاف ىذا عمى يد الممؾ منسى مكسى الذم سعى إدخاؿ نظاـ السمطنة ك شيد دار لمحكـ

1
2

 عبد الرحمف السعدم :المصدر السابؽ ،ص.22 -محمكد كعت :المصدر السابؽ ،ص.110

3

 -الغربي :بداية الحكم المغربي في السودان الغربي ،مؤسسة الخميج لمطباعة ك النشر ،الككيت ،1982 ،ج،1

4

-السعدم،المصدر السابؽ ،ص .56

6

 -مقاديـ عبد الحميد :المرجع السابؽ،ص.69

ص.575

5

 -الغربي :نفس المرجع ،ص .575
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الفصؿ األكؿ:منطمقات جغرافية كتاريخية مدينة تنبكتك
حيث داـ حكميا 100سنة ،1ك كانت مف مآثر " مكسى األسكد" جعؿ ىذه المدينة مركز
لمعمـ ك التدريس ،يعد إلييا طبلب مف المسمميف مف شتى أنحاء إفريقيا ك مف الببلد

العربية2.ك ىك أكؿ مف أدخؿ إلييا نظاـ السمطنة ك أنشأ فييا مراكز الحكـ.

ك بعد اضمحبلؿ مممكة مالي عادت إلى الطكارؽ مف جديد ك بقيت بأيدييـ مدة أربعيف
سنة ثـ إنتزعيا منيـ سني سنة ( 1466ـ) ك بعد ىذا عاد حكـ تمبكت إلى األساكي التي
ظمت تحت حكميـ ألكثر مف مئة سنة مف 898ىػ1492/ـ إلى 1000ىػ1591 /ـ ،ك بعد
ذلؾ سقطت عمى أيدم السعدييف المغاربة.

3

ك في القرف السادس عشر ك ىي أياـ األسقيا محمد الكبير بالذات حيث أقاـ بيا حسف
الكزاف (البيكف اإلفريقي) كانت رحمتو األخيرة لببلد السكداف قد تمت في سنة

1507ـ ،كقد

كصؼ لنا الحياة فييا .ك قاؿ أنيا كانت مدينة عظيمة الشأف ك فييا كثير مف الدكاكيف
المممكءة بالمنسكجات ك الكتب ،ك فييا كذلؾ عدد كبير مف حكانيت الحياكيف ك الحداديف
ك الجزار.
ك قد كانت تمبكتك آنذاؾ مقسمة إلى أحياء ك في كؿ حي منيا يسكف تجار مف بمد مف
البمداف اإلسبلمية التي تقصد قكافميا السكداف فيناؾ تجار غدامس ك ليـ حي خاص بيـ
ك ىناؾ تجار مف تكات ك ليـ حي خاص بيـ كذلؾ ك ىناؾ خميط مف التجار األخرييف
ك ليـ حي خاص بيـ .أما تجار بمداف المغرب فكانكا يتكزعكف بيف أحياء جديدة.

4

حيث تكاصؿ حكـ األسكيا لمدة قرف كامؿ ،إذ تكلى األسكيا الحاج زماـ الحكـ في
مدينة تمبكتك حتى سقكط دكلة سنغام سنة

999ق1590 /ـ ،حيث أصبحت تمبكتك

العاصمة الثانية لمسكنغام ك أصبحت المركز العممي ك التجارم األكؿ فييا خبلؿ

1

 -اليادم المبركؾ الدالي :التاريخ الحضاري إلفريقيا وراء الصحراء من نياية القرن الخامس العشر إلى بداية القرن

الثامن عشر ،منشكرات البحكث ك الدراسات ،ط ،2طرابمس ،2001 ،ص.103

2

 -جكاف جكزيؼ :اإلسالم في المماليك و إمبراطورية إفريقيا السوداء ،تر :مختار السكيفي ،دار الكتاب المصرم ،ط،1

3

 -مقاديـ عبد الحميد :نفس المرجع ،ص.69

القاىرة1404 ،ق1984/ـ ،ص .75

 -4عبد القادر زبادية :مممكة سنغاي في عيد األستقيين  ،ص.102-101
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الفصؿ األكؿ:منطمقات جغرافية كتاريخية مدينة تنبكتك
القرف16ـ ،ك لـ تمبث إال أف أصبحت عاصمة تحتؿ الدرجة األكلى مف بيف دكؿ السكداف
ك السبب الذم يعكد لميدكء األماف خبلؿ ىذه الفترة ،خاصة في فترة األسكيا الكبير.

1

ك قد تكسعت المدينة حتى تضاعفت مساحتيا ك أعيد تجديد المساجد القديمة فييا

ك ترميـ المدارس القرآنية  ،2ك أف مدينة تمبكتك شرعت ببناء منازليا ذات األسقؼ المنتظمة
بعد أف حكميا الممؾ منسى مكسى حيث نجد أف مدف مالي بالكامؿ اتسعت كثي ار عمى يده.

3

ك المعركؼ أف ىذه المدينة لقد عرفت نكعا مف االزدىار ك تحكلت إلى حاضرة مف
خبلؿ فترات حكميا خاصة في عيد األسكيا ،باإلضافة إلى عيد السمطاف منسى مكسى.
لكف ىذا ال يعني أنيا لـ تعرؼ في معظـ فترات تاريخيا نكعا مف التخريب ألنيا عرفت

فكضى بسبب الغزكات المغربية  ،4ك بالنظر إلى ىذا االزدىار لتمبكتك إذ صار مقاميا مف
السكداف مقاـ الكجو مف اإلنساف.

5

ك يبدك أف ممكؾ مالي لـ ييتمكا بتمؾ المدينة ألنيا بعيدة عف عاصمتيـ ك مراكز
عصبتيـ ،كلـ يجتيدكا في تكسيعيا ك العمارة إال بعد ثبلثة قركف ،ك قد استدعى الممؾ
مكسى ميندسا مف غرناطة كاف يقيـ بفاس ليبني لو قصار ك مسجدا بالمدينة ،ك قد قاـ
بتنصيب اإلدارة المالية في تمؾ الفترة.
ففي ىذه الفترة انتظمت شكارع تمبكتك ك أحياؤىا ك بدت بعض المباني عمى الشكؿ
اليندسي المغربي ك أحيطت المدينة بأسكار ك ألحقت الحدائؽ بالبيكت ك أزيمت الخياـ

ك األككاخ القش لتبنى مكانيا المخازف ك البيكت متعددة الطبقات  ،6ك أف في عيد الطكارؽ
فمـ تتطكر المدينة كثي ار فقد بقيت في أياميـ عمى ما ىي عميو مف قبؿ.

1

 -فميكس ديبكا :المرجع السابؽ ،ص.102

3

 -اليادم المبركؾ الدالي :مممكة مالي اإلسالمية و عالقتيا مع المغرب و ليبيا ،ص.94

5

 -اليادم المبركؾ الدالي :نفس المرجع ،ص.95

7

 -محمد ألفا جالك :المرجع السابؽ ،ص.90

 -2عبد القادر زبادية :نفس المرجع ،ص.102
4

6

 عبد القادر زبادية :نفس المرجع ،ص.102 -الغربي :المرجع السابؽ ،ص.574
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7

الفصؿ األكؿ:منطمقات جغرافية كتاريخية مدينة تنبكتك
ك أف خبلؿ ىذا القرف ( 16ـ) أصبح سكاف تمبكتك يزيدكف عمى خمسة كثبلثيف ألؼ

ساكف ك صبحت تمبكتك العاصمة الثانية لئلمبراطكرية في ميداف االقتصاد ك الثقافة معا1 .ك
قد تطكرت في البنياف ك انتظمت شكارعيا ،ك قد قاؿ السعدم " :البنياف ما ثبت عمارتو إال
في أكاخر القرف التاسع ك ما تكاممت البناء في االلتناـ إال في أكاسط القرف العاشر في مدة

األسقيا داكد ابف األمير أسكيا الحاج محمد"  ،2فمـ تمبث تمبكتك إف احتمت الدرجة األكلى مف

بيف مدف السكداف  ،3فأصبحت المدينة المقدسة لمسكداف فيي مشيكرة بأكليائو ك جامعتيا
ك كثرة بيا المدارس ك المساجد.

4

المبحث الثالث :األىمية االقتصادية و االجتماعية لحاضرة تمبكتو.
أوال :األىمية االقتصادية.

بعد ما كانت مدينة تمبكتك محطة لراحة التجار ك إقامتيـ لمدة يسيرة أحيانا ،ك لكجكد

أبار المياه بيا ،حيث اتخذ الطكارؽ مكقعيا مكانا ليـ ينزلكف بو في فصؿ الصيؼ ثـ

يرتحمكف عنيا في فصؿ الخريؼ  ،5ك لـ يطؿ ىذا كثي ار حتى أخذت بالنمك ك االزدياد لكثرة
القكافؿ التي ترد إلييا مف كؿ فج ،ك تحكؿ المكاف إلى سكؽ لمتبادؿ التجارم بيف تجار
الشماؿ ك تجار الجنكب عمى حساب المدف التي كانت تجاكرىا مف كؿ ناحية ،ك جاءت إليا
البضائع مف كؿ جية ك كثر الناس بيا.

6

التجارة ىي أىـ اقتصاد تمبكتك التي كانت في األساس سكقا إستراتيجية ىامة لتبادؿ
البضائع المتنكعة ،حيث تزاحـ فييا التجار الكافديف إلييا مف ببلد المغرب العربي ك مف غاك

1

 -عبد القادر زبادية " :حركة التعميم في تمبكتو في بالد التكرور خالل القرن 16م و دور األوقاف في ازدىارها" ،دعكة

2

 -السعدم :المصدر السابؽ ،ص.22

الحؽ ،العدد  ،230ك ازرة األكقاؼ ك اإلسبلمية ،المممكة المغربية ،أكت  ،1983ص.42

3
4

 الغربي :المرجع السابؽ ،ص.575 -ج .ت .نيابي :تاريخ إفريقيا العام من القرن الثاني عشر إلى القرن السادس عشر  ،منظمة األمـ المتحدة لمتربية

ك العمـ ك الثقافة ،باريس ،1988 ،ج ،4ص.217

 - 5السعدم :المصدر السابؽ ،ص.21
6

 -محمد ألفا جالك :المرجع السابؽ ،ص.85

17

الفصؿ األكؿ:منطمقات جغرافية كتاريخية مدينة تنبكتك
ك غد ك جني ك أرادكف .ك غيرىا مف مدف السكداف الغربي التي عجت سكقيا بالبضائع
األكركبية التي كاف التجار مف الشماؿ يجمبكنيا إلييا باإلضافة إلى البضائع المحمية.

1

ك قد كانت مدينة تمبكتك مرك از تجاريا ىاما إذ كانت التجارة عماد تككينيا كمدينة منذ
بدايتيا ،األمر الذم مكنيا مف استيعاب الكافديف إلييا بعد أف برزت كمركز إسبلمي مع

حضارم .2ك أف مدينة تمبكتك تقع عمى ممتقى طرؽ القكافؿ القادمة مف الشماؿ اإلفريقي
ك ىذا المكقع أعطاىا مرك از حيكيا ذا أىمية بالغة في المجاؿ االقتصادم.

3

فقد عرفت تمبكتك بتجارتيا عبر العصكر ،ك إف التجارة كانت تمثؿ بالدرجة األكلى
المصدر الرئيسي في حياة السكاف ،ك تأتي بعدىا الثركة الحيكانية التي تمثمت في اإلبؿ
األبقار ،األنغاـ ،ك الحمير ،ك قد كانت حرفة الرعي حرفة أساسية في حياة السكاف
المجاكريف لممدينة ،فيتكافدكف عمييا يبيعكف أغناميـ ىناؾ ك يشتركف ما كانكا يحتاجكف إليو
مف سمع مساىميف بذلؾ في حركة التجارة.

4

ك قد قاؿ السعدم عنيا ":ما دنستيا عبادة األكثاف ،ك ال سجد عمى أديميا قط أحد
لغير الرحمف ،مأكل العمماء ك العابديف ك مألؼ األكلياء ك الزاىديف ك ممتقى الفمؾ السيار"
فيي مف أىـ مراكز التجارة في السكداف الغربي ك ممتقى الطرؽ في اتجاىاتيا ب ار ك بح ار.

5

ك إف الزراعة ك الرعي أيضا لعبا دك ار ميما في المجاؿ االقتصادم ،فقد أنتج
المزارعكف في تنبكت الذرة ،القمح ،ك األرز ،ك الخضركات ك الفكاكو كالمشمش ،ك الخكخ
ك زرع التبغ ك نبات الككال ،كما استخدمت الخيكؿ ك كجدت الطيكر الداجنة ك األسماؾ

6

ك مف الجدير بالذكر ىك أف أىؿ تمبكتك لـ يعتنكا بالزراعة بالرغـ مف أف ببلدىـ ال تبعد

كثي ار عف نير النيجر ك أف التجارة كانت تمثؿ ليـ الشرياف الرئيسي لمحياة االقتصادية  ،7فقد

1
2

 سميماف يكسؼ ،المرجع السابؽ ،ص.145 -فادية عبد العزيز ،ابراىيـ القطعاني :المرجع السابؽ ،ص.96

3

 -اليادم المبركؾ الدالي :مممكة مالي اإلسالمي ،المرجع السابؽ ،ص.95

5

 -السعدم :المصدر السابؽ ،ص.21

4

 -محمد فاضؿ عمي بارم :المرجع السابؽ ،ص.99

6

 -شكقي عطا اهلل الجمؿ ":تمبكت و عالقتيا بالمغرب قبل حممة المنصور السعدي و تحت الحكم المغرب" ،ندكة دكلية،

7

 -السعدم ،نفس المصدر ،ص.22

المغرب ك إفريقيا جنكب الصحراء في بدايات العصر الحديث ،مراكش 25-23 ،أكتكبر  ،1992ص.43
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الفصؿ األكؿ:منطمقات جغرافية كتاريخية مدينة تنبكتك
فقد كاف في تمبكتك العديد مف اآلبار ك أف األراضي الفبلحية بيا فإنيا خصبة ك تنتج
كميات كافرة مف القمح كالذرة ك الشعير .ك كاف الفبلحيف يممككف الكثير مف األنعاـ ،ك ال
تنقص المكاطنيف األلباف ك الزبدة .لكف الممح عندىـ قميؿ في األسكاؽ ك كاف يتحتـ إستراده
مف مقالع تغزة " التي تبعدكا مائة ك سبعيف فرسخا".

1

ففي بادئ األمر كاف تجار الشماؿ اإلفريقي يتكافدكف عمى مدينة " كالتة " التي كانت
في تمؾ الفترة مرك از تجاريا مرمكقا قبؿ ظيكر تمبكتك حيث تقاطر عمييا جؿ تجار

صنياجة 2.كما تكافد عمييا تجار مف فزاف ك غدامس ك طرابمس ،يحممكف بضائعيـ إلى
تمبكتك ك يتقايضكنيا بالذىب ك الرقيؽ ك ناب الفيؿ ك ريش النعاـ ك بخكر السكداف
ك الصمغ.

3

كما تكافد عمييا تجار مف درعة يحممكف إلييا بضائعيـ ك يعكدكف ببضائع تمبكتك
باإلضافة إلى تكافد إلى المدينة تجار تكات التي يرجع تأسيسيا إلى رجاؿ مف ماؿ ،ك تعتبر
نقطة تمريف لقكافؿ القادمة مف الشماؿ اإلفريقي ك الخارجة منيا.
أما مف المغرب األقصى فكاف تجار سجمماسة ك فاس ك سكس يحممكف بضائعيـ إلى
تمبكتك ك في مقابؿ أف يعكدكف محمميف سمعيا ،كما كفد إلى مدينة تمبكتك تجار مف مناطؽ

السكداف الغربي المجاكريف ليا مف (جني) ك (جاك)  .4حيث أنيا كانت مركز لمتبادؿ التجارم
التجارم ك منطقة تخزيف رئيسية لمختمؼ أنكاع البضائع ك كاف التجار يستخدمكف اإلبؿ في
نقؿ أك استجبلب التجارة مف الشماؿ ،بينما يستخدمكف القكارب لنقميا أك جمبيا بإتجاه أرض

الجنكب عبر نير النيجر.

5

1

 -مارمكؿ كربخاؿ :إفريقيا ،تر :أحمد التكفيؽ ،دار النشر لممعرفة ،الرباط ،1989-1988 ،ج ،3ثص.202

3

 -محمد فاضؿ عمي بارم :المرجع السابؽ ،ص.100

5

 -فادية عبد العزيز ،إبراىيـ القطعاني :المرجع السابؽ ،ص.96

2

 -اليادم المبركؾ الدالي :مممكة مالي اإلسالمية ،ص.96

4

 -اليادم المبركؾ الدالي :المرجع السابؽ ،ص.97-96
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الفصؿ األكؿ:منطمقات جغرافية كتاريخية مدينة تنبكتك
ك قد كاف المغاربة ىـ أىـ عمبلتيا التجارييف ك شيدت العبلقات نشاطا ممحكظا
خاصة بعدما أرسؿ منسى مكسى كفدا إلى السمطاف ابف الحسف المريني يينئو بانتصاره عمى
بني زياف ،كقد تبكدلت اليدايا القيمة بيف الطرفيف بيذه المناسبة.

1

ك قد اعتمد السكاف كذاؾ عمى بعض الحرؼ مف التجارة ك الحدادة ك الخ ارزة ك الدباغة
ك غيرىا ك في ىذا المجاؿ عرفكا بأنيـ أىؿ ميارة ك إتقاف لتمؾ الحرؼ خاصة الذىب

ك الفضة  ،2حيث كاف الذىب محكر ىذه التجارة ك الممح لما يمثبلف مف قيمة عظيمة لدل
سكاف السكداف الغرب ،ككاف الممح يأتي مف " تغارة " حيث كاف يكجد الممح بشكؿ ألكاح
ضخمة متراكبة كأنيا نحتت ك كضعت تحت األرض ،كلشدة ضخامتيا لـ يكف الجمؿ يحمؿ

إال لكحتيف ك كانت البيكت ك المساجد تبنى بيذه األلكاح 3 .باإلضافة إلى إنتاج الحديد ،ك قد
كاف طكائؼ الصناع منظميف فكاف لكؿ طائفة كرشة عمؿ ك رئيس يمكؿ ك يسكؽ

،4ك قد

زخرت تمبكتك بكثير مف لمتجارة ك الصناع ك أىـ تجارتيـ الثياب القطنية التي يستبدلكنيا
بالثياب المصنكعة في أكركبا يأتي بيا التجار مف ببلد البربر ،ك ىؤالء التجار ك أصحاب
الحرؼ كميـ أغنياء ك ال سيما منيـ الغرباء الديف ستكطنكف الببلد حتى أف السمطاف يزكج
بعضيـ ببات البد ك قد كانت تخرج النساء ىناؾ ممثمات لؤلحياء يبعف المكاد الغذائية ك ىذا
دليؿ عمة كجكد االكتفاء في المدينة.

5

ك قامت في تمبكتك صناعات عديدة مف بينيا صناعات األقمشة القطنية ك الصكفية
ك الكتانية ،باإلضافة إلى صناعة الزيكت ،ك صناعة حيكانية مستفديف مف لباف الحيكانات
ك جمكدىا ،كما قامت صناعات عمى العاج ك سف الفيؿ ك ريش النعاـ ك كاف لمكراقيف أيضا
دكر في النشاط االقتصادم لممنطقة.
1
2

6

 شكقي عطا اهلل الجمؿ :المرجع السابؽ ،ص.41 -اليادم المبركؾ الدالي :مممكة مالي اإلسالمية ،ص.95

3

 -ابف بطكطة أبك عبد اهلل محمد :رحمة ابن بطوطة ،تحقيؽ عمي المنتصر الكتاني ،بيركت ،مؤسسة الرسالة،1975 ،

4

 -عبد العزيز كحمكت :التنصير و اإلستعمار في إفريقيا السوداء ،منشكرات كمية الدعكة اإلسبلمية ،ط ،2طرابمس،

5

 -مارمكؿ كمخاف :المصدر السابؽ ،ص.202

ج ،2ص.773

 ،1992ص.111
6

 -شكقي عطا اهلل الجمؿ :المرجع السابؽ ،ص.43
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الفصؿ األكؿ:منطمقات جغرافية كتاريخية مدينة تنبكتك
كاف لمدينة تمبكت ميناء بحرم يقكـ عمى خدمة التجارة البحرية ك يسمى ىذا الميناء بػ
" كاب ار" حيث يقع عمى بعد حكالي إثني عشر ميبل جنكبي تمبكت ك السكاف المقيمكف بيذا
الميناء يعممكف في اإلشراؼ عمى قكارب البضائع ك المراكب الكبيرة التي تأتي محممة مف
جني لتفرغ حمكلتيا في ىذا الميناء.

1

ك قد كانت المدينة تعج بالباعة المتجكليف كىـ يبيعكف السمؾ أك الخضر أك الحمكيات
لؤلطفاؿ ك قد يأتي بعضيـ في الصباح الباكر بأبقاره ك غنمو لبيع الحميب ك ما تجمع لو
مف الزبدة ك المبف المجفؼ المدعك " كاسي" ك أف أصحاب المخزف يتبعكف أكلئؾ الباعة بيف
أزقة األحياء لتحصيؿ الضرائب المستحقة عمييـ.

2

أما بالنسبة األسكاؽ مدينة تمبكتك فقد كانت ماضييا الزاىر مقارنة بيذا الحاضر مف
أرقى ك أركع األسكاؽ التجارية ك أىميا ك في تمؾ الفترة سكؽ يا جندم ك ىي سكؽ كبيرة
تقع في كسط المدينة ،باإلضافة إلى سكؽ يكبك كينى ك ىي سكؽ متكسطة تقع في غرب

حي سنككرم ،سكؽ الحي الشعبي كابا ك غيرىا .3ك قد غمب عمى أسكاؽ تمبكتك الطابع
اإلسبلمي مع بعض الخصكصيات التي أعطتيا طابعا متميزا ،ك أف أمكنة البيع فيي عبارة
عف مكاتب صغيرة تعرض في بعضيا العينات ،ك يرتادىا الزبائف ك السماسرة ،ك لكف تسميـ
البضاعة يقع في أمكنة الخزف الخاصة بكؿ تاجر ،ك ىي بنايات كاسعة تتكسط كؿ منيا

ساحة تجرل فييا عممية الكيؿ ك الكزف4 .حيث ازدىر سكؽ تمبكتك حتى طفى عمى المدينة
ك اشتيرت بو في أكؿ كىمة ك قد قاؿ حسف الكزاف"  :ك في كسط المدينة مسجد ك قصر
كبير يسكنو الممؾ ك دكاكيف كثيرة لمصناع ك التجار كال سيما دكاكيف نساجي أقمشة
5

القطف".

1

 -أحمد ميدم رزؽ اهلل :حركة التجارة و اإلسالم و التعميم اإلسالمي في غربي إفريقيا قبل اإلستعمار و آثارىا

الحضارية ،مركز الممك فيصل لمبحوث و الدراسات اإلسالمية ،ط ،1الرياض ،1998 ،ص.304

2

 -الغربي :المصدر السابؽ ،ص.576

3

 -سميماني يكسؼ :المرجع السابؽ ،ص.156

5

-حسف الكزاف :المصدر السابؽ ،ص.165

4

 -الغربي :نفس المصدر ،ص 577
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الفصؿ األكؿ:منطمقات جغرافية كتاريخية مدينة تنبكتك
ك قد يشير السعدم إلى التجارة في تمبكتك فيقكؿ ":ك ىي سكؽ عظيـ مف أسكاؽ
المسمميف ،ك فييا يمتقي أرباب الممح مف معدف تغا از ك أرباب الذىب مف معدف بيط ،ك كبل
المعدنييف المباركيف ما كاف مثميما في الدنيا كميا ،فكجد الناس بركتيا في التجارة إلييا كثي ار
ك جمعكا فييا مف األمكاؿ ما ال يحصيو إال اهلل سبحانو ك تعالى".

1

ك قد كاف في المدينة أحياء خاصة لمتجار العرب الذيف يقيمكف في دكر بنكه فكؽ
مستكدعات البضائع ،ك كاف أغمب تجار العرب مف الجزيرة ك اليمف ك مصر ك شماؿ
إفريقيا ،ككاف أبنائيـ يدرسكف في مساجد تمبكت.

2

كانت أسكاؽ تمبكت عامرة بالبضائع الكاردة مف المغرب ك المشرؽ ك أكركبا ،كلـ تكف
الحكانيت تقاـ اعتباطا ،بؿ ىناؾ أماكف خاصة لكؿ فئة مف البائعيف ،كىذا دليؿ عمى ما
كصمت إليو تمبكت مف تنظيـ.

3

لقد أشار الرحالة ديبكا الذم زار تمبكت إلى كجكد نظاـ مصرفي متقدـ ،كشيكع
استخداـ "خطابات الضماف" التي يستخرجيا كبار التجار ك يتعاممكف بمكجبيا مع تجار
المغرب ك غيرىا ك ىي تشبو الشبكات المصرفية

 ،4كذلؾ كجدت عقكد البيع ك الشراء

ك كانت تبدأ بالبسممة ك أف األرباح التجارية كانت تراعي فييا لنسبة الشرعية في الربح .أما
العممة المستخدمة فقد كانت عممية المقايضة ىي السائدة لكف استخداـ الذىب الخاص
مخصص لممعامبلت الكبيرة كما استخدمت قطع النحاس ك قضباف الحديد ك الكدع في
المعامبلت العادية ،ك كانت لمقطع المعدنية المستخدمة أكزاف خاصة ،أما الكدع فقد كاف يعد
ك قد كانت منو أنكاع متميزة.

5

ك ىكذا بدأت تمبكتك تأخذ مكانتيا كمدينة تجارية بالدرجة األكلى قبؿ أف تصبح في
كقت الحؽ منارة عممية ك دينية ،كقد قدر المدينة تمبكتك أف تككف أمر المراكز اإلسبلمية
1

 -السعدم :المصدر السابؽ ،ص.22

2

 -نعيـ قداح :إفريقيا الغربية في ظل اإلسالم /مراجعة :عمر الحكيـ ،مديرية التأليؼ ك الترجمة ،نيكيكرؾ ،د.ت ،ص

3

 -شكقي عطا اهلل الجمؿ :المرجع السابؽ ،ص.42

5

 -شكقي عطا اهلل الجمؿ :نفس المرجع ،ص.42
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4

 -فميكس ديبكا :المرجع السابؽ ،ص .202

22

الفصؿ األكؿ:منطمقات جغرافية كتاريخية مدينة تنبكتك
في قمب القارة اإلفريقية 1 ،ك ىكذا شيدت تمبكتك تجارة كاسعة ك امتدت مف الشماؿ اإلفريقي
ك السكداف الغربي ك الشرؽ العربي ،ك أىـ ىذه الطرؽ التجارية التي كانت تصؿ تمبكتك
بتمؾ المدف ىي:
 طريؽ مف مصر عبر كانك فتمبكتك. طريؽ تكنس إلى تمبكتك. طريؽ مف المغرب األقصى مرك ار بسجمماسة كتكات إلى تمبكتك. طريؽ مف تغازة مرك ار بمدينة كالتة ك منيا إلى تمبكتك. طريؽ مف طرابمس الغرب منيا إلى غدامس ك مف ثـ إلى تمبكتك.فكؿ ىذه الطرؽ تمتعت بشركط عالية لمسفر ك نقؿ البضائع ك أـ ىذه الشركط كجكد
الماء ك مركرىا بمناطؽ أمنة ك مستقرة.

2

 /2الحياة االجتماعية.
إف مدينة تمبكتك تحتؿ مكقعا إستراتيجيا ىاـ ،قد مكنيا مكقعيا المتميز إذ تصبح مقعد
العديد مف األجناس ،أكد عبد الرحمف السعدم أف المدينة سكانيا األخير مف العمماء ك
صالحيف كذكم المكاؿ مف كؿ قبيمة ك مف كؿ ببلد مف أىؿ مصر ك فاس

 ،3ككذلؾ قبائؿ

صنياجة بأجناسيا إضافة ذلؾ سكانيا عمماء قبائؿ جدالة العربية  ،4ك عمماء ككنتا ك ىناؾ

سكاف محميكف قدمكا مف مختمؼ مناطؽ السكداف الغربي ،حيث أقامكا مكقع لسكنيـ فييا
بيدؼ االستقرار الدائـ.

5

ك كاف أبناء المشايخ يأتكف إلى تمبكت لتحصيؿ العمـ ك حدثت المصاىرة بيف
السكدانييف ك العرب ك البربر المقيميف عندىـ السيما األغنياء منيـ فقد قاـ أحد ممكؾ مالي

1

 -فادية عبد العزيز ،إبراىيـ القطعاني :المرجع السابؽ ،ص 97

3

 -عبد الرحمف السعدم :المصدر السابؽ ،ص .21

2

4
5

 محمد فاضؿ عمي بارم :المرجع السابؽ ،ص.100 -نفسو ،ص.21

 -عمي محمد عبد المطيؼ :تمبكتو أسطورة التاريخ ،دار الكتب الكطنية ،ط ،2001 ،1ص.86
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الفصؿ األكؿ:منطمقات جغرافية كتاريخية مدينة تنبكتك
بتزكيج ابنتيو مف أخكيف مف المغرب ،كما أف زعيـ الممتكنييف أبا بكر بف عمر فاتح ببلد
السكداف قد زكج إحدل بناتو ألحد ممكؾ مالي أيضا.1

يذكر المؤرخ فميكس ديبكا في كتابو تمبكتك العجيبة الذم زار المدينة " أف حي بكاممو
داخؿ المدينة كاف يترأسو التجار القادمكف مف طرابمس كما حي بكاممو بالمدينة كاف معركفا

باسـ الغدامسة نسبة إلى مدينة غدامس  ،2يعد ذلؾ الحي أرقى أحياء المدينة ك أجمميا
ك نتيجة لذلؾ فقد اختارتو العساكر المراكشية عندما احتمت تمبكت لبناء القمعة سنرل

3

ك ىناؾ أيضا مجمكعة مف البرانيش الذيف يقيمكف بالمدينة ىؤالء سكنكا تمبكت خبلؿ

منتصؼ القرف 10ق16/ـ ،4إذ انتقمنا في الحديث عف صفات ك عادات أىالي تمبكت نقكؿ
أف أىؿ تمبكت طبعا مرحا ك مف عاداتيـ التعريض في المدينة أثناء الميؿ بيف الساعة الثانية
ك العشركف ك الكاحدة صباحا ك ىـ يعزفكف عمى ألآلالت المكسيقية ك يرقصكف.

5

ك يعمؿ في خدمة سكاف المدينة الكثير مف الرقيؽ بيف الرجاؿ ك النساء ك يحبكف
الخركج بعد الظير رغـ ح اررة الجك فبعضيـ يتنزىكف عمى أحصنتيـ في الشكارع أما العمماء

فيرتكزكف عمى عصييـ ك يشكمكف مجمكعات صغيرة  ،6ك ال يخفي ما في أىميا مف السماحة
السماحة ك حسف السياسة ك الريافة ال غاظو فييـ ك ال فظاظة ال ينكركف عادة غريب ك ال
ينقصكف أجنبيا ك ال غريبا.

1
2

 حسف الكزاف :المصدر السابؽ.545 ، -فميكس ديبكا :المصدر السابؽ ،ص .117

3

 -محمد الفتكرم :الجاليات العربية المبكرة في السودان دراسة أولية وبعض المالحظات ،مجمة البحوث التاريخية،

4

 -حسف الكزاف :المصدر السابؽ ،ص .536

 ،1981العدد ،2ص.250
5
6

 -نفسو ،ص.542

Sékéné (M.C), « la vacation culturelle de Tombotou à l’unité du monde African », i n -

revue le culture Africante, 21 juillet- 1 out 1969, p172.
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الفصؿ األكؿ:منطمقات جغرافية كتاريخية مدينة تنبكتك
أما لباسيـ فيي ألبسة نظيفة  1ك معظميـ يمبسكف ثيابا ممكنة بالكنيف األبيض ك األزرؽ
ك لربما كاف بعضيما مف لمنسكجات المحمية ك كانت الشكارع مزدحمة بالمارة ،أما النساء
فغالبا ما يرتدكف الثكب األبيض " بكنكس" ك كانت الزينة تتخذ مف النحاس ك الفضة في

أرجميـ أما النسكة الثريات فميف بعض المجكىرات مف الذىب كأقراط األذنيف  ،2بينما تتبسط

نساء رجاؿ الديف في مبلبسيف غالبا يتخذ مف الحجاب أك الخمار

3

أما األحذية الشكؿ العاـ

لمحذاء العربي أما األثرياء فيمبسكف األحذية الكبيرة الحمراء.
مدينة تمبكت في القرف 10ق16 /ـ ىي شيادة لحياة التحضر فالمدينة كانت جد
حيكية فيناؾ إثناف مف الحفبلت الكبيرة في السنة العيد الكبير المسمى عندىـ" تابا سكي"
( )Tabaskieك ىك حفؿ إسبلمي في مصب نير النيجر ك بالخصكص تنبكت ك كذلؾ
تخمد المكلد النبكم الشريؼ ،أما بالنسبة إلى عد السكاف في تمبكتك فبمغ العدد

25000

نسمة خبلؿ القرف 10ق16/ـ كما قدر الباحث سينكي ىكدم سككك عدد السكاف المدينة في
ذركة مجدىا بحكالي  80.000نسمة.

4

Caillié René, Journal d’un Voyage a Tamboctou et à jenné dans l’Afrique centrales, 1tome2, édition anthraops, paris, p319.

2

- Caillié®, Ibid, p331.

4

Sékéné (mc), op cit, p222.-

3

 -محمد الفتكرم :المرجع السابؽ ،ص.261
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الفصل الثاني:

البيوتات العممية في تمبكتو و عوامل
ظيورىا
المبحث األكؿ  :الظركؼ كالعكامؿ المساعدة في ظيكر البيكتات العممية
أكال  :االزدىار التجارم
ثانيا:انتشار العمماء
ثالثا:دكر الحكاـ في انتشار ك تطكر الثقافة
رابعا :المراكز العممية
المبحث الثاني :اىـ البيكتات العممية في حاضرة تمبكتك
أكال  :بيت عائمة أقيت
ثانيا :بيت عائمة بغيغ
ثالثا :بيت عائمة اندغ
رابعا  :بيت عائمة البمبالي
خامسا :بيت عائمة التكتي
المبحث الثالث  :اثر البيكتات العممية في ازدىار مدينة تمبكتك
أكال :األثر لمسياسي
ثانيا :األثر االقتصادم
ثالثا :األثر الثقافي.
رابعا  :األثر االجتماعي

انــفصم انثاني :بيىتات انعهمية في تمبكتى و عىامم ظهىرها
كانت تكمبككتك قمب الحركة الفكرية الناشطة في منطقة السكداف الغربي ،كقد تشكمت بيكتات
عممية فييا ،ككانت ىناؾ أسباب عديدة لتشكميا كقد تكافد العمماء إلييا حيث كجدك تشجيعا
مف أىؿ تكمبككتك كممككيا الذيف أغدقكا عمييـ بسخاء ،ككاف ليؤالء العمماء أثر كبير
بالمنطقة .
الظروف و العوامل المساعدة في ظيور البيوتات العممية.

 -1االزدىار التجاري.

عمى الرغـ مف ككف مدينة تمبكتك مدينة ثقافية عممية عظيمة في المنطقة إال أف سبب
عظمتيا بالدرجة األكلى يكمف في ككنيا مدينة تجارية مرمكقة

1

رائعة الصيت ،فقد صاحبت

الحركة التجارية في ازدىار الحركة العممية أيضا سكاء فيما كانت تنقمو ىذه التجارة مف كتب
ك مخطكطات أك لنقؿ رجاؿ العمـ ك الطمبة معيا.

2

حيث كانت تمثؿ التجارة الشرياف الرئيسي لمحياة االقتصادية في مدينة تمبكتك ك قد
أدت دك ار ىاما في ازدىارىا اقتصاديا ك حضاريا ك يتكافد عمييا مف كؿ حدب ك صكب.
كما كاف لمتجار عبر الصحراء دكر ىاـ في نمك مدينة تمبكتك حيث كصمت ذركتيا في
القرف العشر ىجرم(  16ميبلدم) الذم عرؼ بالعصر الذىبي فقد حصمت في ىذا العصر
عمى نصب كافر مف الرخاء االقتصادم ك العممي

،3ك كما كانت المدينة عظيمة الشأف

ك فييا الكثير مف الدكاكيف المممؤة بالمنسكجات ك كتب

4

ك كانت تجارة الكتب

ك المخطكطات ىي أعمى أنكاع البضائع التي كانت ترد إلييا ك أحبيا إلى الناس

،5حيث

كانت الكتب ك السمع الرائجة في تمبكتك ك أبرزىا تداكال حيث يجني منيا التجار القائمكف
عمى بيعيا ك الرقكف أرباحا طائمة تفكؽ أرباح مختمؼ المعركضات األخرل في المدينة ذلؾ
بسبب اإلقباؿ الشديد مف األىالي المدينة عمى إقتنائيا.
1

 -سميماني يكسؼ :المرجع السابؽ ،ص.157

2

 -نفسو ،ص .156

4

 -عبد القادر زبادية :مممكة سنغاي في عيد األسقين ،ص.102

6

-حسف الكزاف :المصدر السابؽ ،ص.166

3
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انــفصم انثاني :بيىتات انعهمية في تمبكتى و عىامم ظهىرها
حيث كانت تستكرد الكتب مف المغرب ك مصر ك ىي أغمى بضائعيا في ذلؾ العيد

ك ىذا مما يدؿ عمى المستكل الثقافي التي أصبحت عميو المدينة آنذاؾ 1ك ىذا األمر الذم
يكضح لنا بجبلء مدل مكانة العمـ ك الثقافة ك ما يحضاه مف قبكؿ ك احتراـ مما جعؿ الكتب
ك المخطكطات أىـ السمع قيمة ك غبلء ك مف أكثرىا ركاجا في المدينة.

2

ثانيا :انتشار العمماء.

يعكد ازدىار تمبكت الثقافي ك العممي إلى ىجرة الكثير مف العمماء إلييا خصكصا بعد

خراب مدينة كالتة مف طرؼ قبائؿ الصكصك ،ك خصكصا بتكريـ العمماء ك الصمحاء
القادميف إلييا ،كقد سجؿ ىذا االزدىار الرحالة حسف الكزاف بقكلو " :ك في تمبكتك عدد كثير
مف القضاة ك الفقياء ك األئمة يدفع الممؾ إلييـ جميعا مرتبا حسنا ،ك يعظـ األدباء كثي ار ك
تبارع أيضا مخطكطات كثيرة مف ببلد البربر ك تدر أرباحا تفكؽ أرباح سائر البضائع".

3

حيث سكف فييا الكثير مف العمماء ك الفقياء حيث يذكر السعدم في كتابو " :فيي
مأكل العمماء ك العابديف ك مألؼ األكلياء ك الزاىديف".

4

العمماء ك الفقياء :كممة العمماء مفردىا عالـ ك يقصد بو لغكيا ىك الذم يعمؿ بما يعمـ
ك ىي مشتقة مف كممة العمـ ك ىك نقيض مف الجيؿ ،أما كممة الفقياء فيي مشتقة مف الفقو
ك يعني لغكيا العمـ بالشيء ك الفيـ لو ك العمـ بمعنى عمـ الديف بسيادتو ك شرفو كفضمو

عمى سائر أنكاع العمكـ ك جعمو العرؼ الخاص بعمـ الشريعة  5قاؿ تعالى " ليتفقيكا في الديف
الديف ك لينذركا قكميـ إذا رجعكا إلييـ لعميـ يحذركف"  6أم ليككنكا عمماء فيو.

لقد كانت صمة كثيقة بيف المراكز التجارية ك المراكز العممية في تنبكت فقد كاف
العمماء دائما في أثر التجارة ،فحيثما أقامكا مرك از تجاريا سرعاف ما يزدىر ىذا المركز مف

1

 -عبد القادر زبادية :المرجع السابؽ ،ص.102

2

 -سميماني يكسؼ :المرجع السابؽ ،ص .157

4

 -السعدم :المصدر السابؽ ،ص .21

6

 -القرآف الكريـ :سكرة التكبة ،اآلية .122

 -3حسف الكزاف :المصدر السابؽ ،ص.167
5

 -ابف المنظكر :المصدر السابؽ ،ص.3450-3083
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انــفصم انثاني :بيىتات انعهمية في تمبكتى و عىامم ظهىرها
الناحية الثقافية  ، 1فقد كانت تنبكت مجمعة العمماء مف كؿ حدب ك صكب حيث يكرد
السعدم بابا طكيبل مف العمماء ك الصالحيف الذيف سكنكا تنبكتك.ك خدمكا العمـ ك المعارؼ
حيث كجد العمماء ك أىؿ الفكر تشجيعا مف أىؿ تنبكتك ك ممككيا الذيف أغدقكا عمييـ بسخاء
مما أدل إلى ظيكر حركة عممية ك أدبية كاسعة النطاؽ لـ يعرؼ السكداف الغربي ليا مثيبل.
ك لـ تكف الصحراء الكبرل حاج از لتدفؽ مظاىر الحضارة ك المؤثرات الثقافية ك الفكرية
مف شماؿ القارة اإلفريقية إلى السكداف الغربي ك ىذا ساعد كثي ار عمى االزدىار الثقافي
لمدينة تمبكتك خبلؿ القرف 16ـ.

2

لقد أنجبت تمبكت عددا كبي ار مف العمماء ك قد برزت أعماليـ ك مؤلفاتيـ كذاع صيتيـ
سكاء في السكداف الغربي أك غيرىا مف األقطار العربي ،كقد قيؿ أف األسكى محمد ال يقكـ
ألحد مف القكـ إذا قدمكا عميو ك ال يأكؿ مع أحد إال العمماء ك القضاة

 ،3ك قد أصبحت

لتمبكتك نفس المكانة التي كانت لمقيركاف ك فاس بفضؿ ىؤالء العمماء ،ك كانت مدينة
يقصدىا التجار ك سرعاف ما اقتنى أثرىـ العمماء الذيف قصدكىا مف ببلد المغرب ك ببلد
األندلس ك تحمؽ حكليـ طبلب العمـ مف ببلد الفكتاتكر ك منطقة حكض النيجر ك الياكسا
ك الكانـ ك البرنك.

4

اتصؼ عمماء تمبكت بالتكاضع ك البعد عف الضمائر ك حرصكا عمى الحفظ
ك االجتياد ك اإلصبلح ك الجرم كراء الحقيقة ،ك نشر الديف اإلسبلمي ك العقيدة الصحيحة
ك كاف ممكؾ يستشيركنيـ في مياـ األمكر ،ك إذا مرض أحدىـ زاركه في مسكنو.

5

ك مف أكبر صبلح تمبكتك العككؼ عمى تبلكة القرآف ك كثرة األذكار فيذا دليؿ عمى
تمسؾ العمماء بالديف اإلسبلمي ،فإذا جاءتيـ مصيبة أك كباء أك طاعكف أ عظائـ الببلد أك
الجيكش فيقرءكف جماعة أك فردل بعد المغرب ك بعد الصبح البسممة ألؼ مرة ،الصبلة عمى
النبي عميو الصبلة ألؼ مرة ،االستغفار ألفا ك بالطيؼ ألفا ،ك الحسبمة ألفا أس حسبنا اهلل
1
2

 أحمد الميدم رزؽ اهلل :المرجع السابؽ ،ص.305 -محمد فاضؿ عمي بارم :المرجع السابؽ ،ص.101

3

 -محمكد كعت :المصدر السابؽ ،ص .11

5

 -شكقي عطا اهلل الجمؿ :المرجع السابؽ ،ص.48

4

 -نعمة عبد السبلـ الحسيف :المرجع السابؽ ،ص.206
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انــفصم انثاني :بيىتات انعهمية في تمبكتى و عىامم ظهىرها
ك نعـ الككيؿ ،ال إلو إال أنت سبحانؾ إني كنت مف الظالميف ألفا ،ك الحكقمة أم ال حكؿ
ك ال قكة إال باهلل العمي العظيـ ألفا ،ىكذا يستمركف عميو إلى أف يركا الفرج ،ك كانكا يكثركف
مف الصدقة خبلؿ ىذه الفترة كميا ،فبل شؾ أف تأثير الصدقة في كقع الببلد ك المصائب مما
ال يخفى .ك قد كردت أمثمة في كتب األحاديث ك جربيا العامة لكف الكؿ بحسف لنية
ك التككؿ عمى اهلل  ،إنو عمى كؿ شيء قدير فبيده الداء ك الدكاء ،يفعؿ في ممكو ما يشاء
نسألو العفك ك العافية لمجميع أميف .ك قد كانك يقرءكف كذلؾ صحيح البخارم كمو بنية دفع
المصيبة كما يفعمكف لمقرآف أيضا.

1

لقد كانت مكانة العمماء االجتماعية في تمبكت تمي طبقة الممكؾ ك األمراء مف حيث
النفكذ السياسي ،ك كاف نفكذ العمماء يتكقؼ عمى مدل قكة ك تمكف اإلسبلـ مف نفكس الممكؾ

ك سياستيـ اإلسبلمية ،فقد كانكا يحظكف باحتراـ العمة ك الخاصة ال سيما السمطاف ،2ك كاف
يقكـ ىذا األخير بحمايتيـ ك الدليؿ عمة ىذا ففي عيد السمطاف سني عمي ،ك عندما ىدد
مدينة تمبكت بالدمار ،قاـ الحاكـ الطكارقي بترحيؿ العمماء إلى كالتا عمى ظيكر الجماؿ
ك بذلؾ أنقض جزءا كبي ار منيـ.

3

ك قد كانت كظائؼ العمماء متعددة منيا القضاء فإف مف أكبر المناصب اإلدارية التي
يتكالىا العالـ ىي كظيفة " القاضي" ك ىي مبلزمة لقياـ دكلة المؤسسات اإلسبلمية ،بؿ
كانت أث ار مباشر لئلسبلـ ،فالقضاء ظير بظيكر اإلسبلـ في غربي إفريقيا.

4

باإلضافة إلى كظيفة " اإلمامة" ك ىي التي تأتي في المرتبة الثانية بعدا القضاء
ك ميمة اإلماـ ىي إمامة المصميف في الصبلة بالمسجد ،ك في صبلة الجمعة خاصة.
كعندما يترقى اإلماـ يتكلى منصب القاضي .ك كانت ىذه الكظائؼ شبو كراثية في بعض
األسر التي اشتيرت بالعمف ،أما الكظيفة الثالثة فيي " متكلي الشرع" فمـ يذكر ىذا المقب
كثي ار حتى يمكف إعطاء صكرة كاممة عنو ،ك لـ يعرؼ ما إذا كاف الذم يتكلى ىذا المنصب

1
2
3
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انــفصم انثاني :بيىتات انعهمية في تمبكتى و عىامم ظهىرها
ىك القاضي أك اإلماـ أك مكظؼ مختص يعمؿ تحت إمرة القاضي .ك تكجد كظيفة " الكاتب"
فيي تشبو كظيفة كاتب ديكاف التي كاف ليا أصكليا ك قكاعدىا ال سيما في العصر العباسي
األكؿ عندما اقترنت باسـ عبد الحميد الكاتب ،فإنيا كظيفة انحصرت في حمؿ ق اررات
السمطاف في أقاليـ دكلتو المختمفة.ك الكظيفة األخيرة ىي " شاىد القاضي" فيي كظيفة ذات
صمة بالقاضي كما ىك كاضح مف تسميتيا ،ك شيكد القاضي ىـ العمماء الذيف يكقعكف مع
القاضي عمى الكثائؽ الميمة ككثائؽ الصمح الذم يعقد بيف الجماعات السياسية المتخاصمة،
ك ىـ يشبيكف إلى حد كبير أعضاء محاكـ اليكـ ،عضك اليميف ك الشماؿ.

1

لقد إىتـ عمماء تنبكت بدراسة عدة عمكـ برزك فييا ،نجد في مقدمتيا عمكـ القرآف
الكريـ ك الفقو ك الحديث ك التفسير ك التاريخ ك السير ك التراجـ ك الرحبلت ك المنطؽ ك
النحك ك العمكـ الفمسفية ك الرياضيات ك اليندسة ك الفمؾ ك األدب ك تحسيف الخطكط

كفنكنيا ك الطب ك اليندسة المعمارية2 .ك قد درست عدة مصادر ك مراجع في ىذه المجاالت
منيا كتاب المكطأ ،األلفية البف مالؾ ،صحيح البخارم ،صحيح مسمـ ،ك النسائي
ك الترمذم ،الجذرية في العركض ك مختصر الخميؿ ك أبك القاسـ ك كتب الميفيمي
ك الكنشريسي ك تحفة الحكاـ ك العباد ك الخزرجية .لكف لـ يكتفي عمماء تنبكت باستيعاب ما
في ىذه المؤلفات لكنيـ إىتمكا بشرحيا ك مناقشتيا ك تحميميا.
كقد ساد المذىب المالكي في تنبكت ك غيرىا مف عكاصـ غرب إفريقيا ،كقد التزـ
عمماء تنبكت بتعاليـ المذىب المالكي ك أصبح دكر العمـ في تنبكت حريصا عمى االلتزاـ

بتعاليـ المالكية 3 .ك ىكذا ظمت تمبكتك في تطكرىا الحضارم عبر القركف تمارس دكرىا
التعميمي ك الثقافي ،بفضؿ مساىمة الكثير مف العمماء ك أىؿ الفقو ك المغة ك الشريعة

اإلسبلمية حيث تشكمت بيكتات عممية بالمنطقة ،مما مكنيا مف أف تساىـ في إرساء قكاعد
المعارؼ الدينية ك الثقافية العربية اإلسبلمية.

1

 -نفسو ،ص .528-527

2

 -الغربي :المرجع السابؽ ،ص.516

4

 -جعفر عبد السبلـ :المرجع السابؽ ،ص .101

3

4

 -شكقي عطا اهلل الجمؿ :المرجع السابؽ ،ص.49
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ثالثا :دور الحكام في انتشار و تطور الثقافة " منسي موسى" و األسقيا محمد

الكبير.

إف عبلقة تمبكتك بالعمـ ك العمماء قديمة في الزمف ،تعكد لعيد منسى مكسى فقد تكلى
1308ـ عرش إمبراطكرية مالي ،ك مف أشير أسماءه نجد " مانسا كانكاف نكسى" ك " مكسى
األسكد" كاف رجبل تقيا ،كرعا ،ك طيب العشرة ،كسخيا ،ك كاف رجؿ بالغ الحساسية.

1

لقد أنصب اممؾ منسى مكسى جؿ اىتمامو عمى تمبكتك ك قد جمب ليا صفكة مف
العمماء ك الفقياء مف األماكف المختمفة لمتدريس بييا ،ك أف السمطاف منسى مكسى امتنع عف
تقبيؿ األرض ك مف أقكالو لمدليؿ عمى ىذا ":أنا مالكي المذىب ال أسجد لغير اهلل"

.2ك أنو

كاف يتقف المغة العربية ك دليؿ ىذا يظير في مراسبلتو إلى السمطاف مصر المممككي الناصر
محمد بف القبلككف كانت تكتب بالمغة العربية.

3

لقد حج الممؾ مكسى عاـ 1324ـ4ك أف قبؿ رحمتو لـ يتعجؿ األمكر في حجو قبؿ

الذىاب ك إنما أخذ ما يكفيو مف الكقت لئلعداد ك الترتيب لرحمتو الحجية  .5ك قد سمؾ في
طريقو مف ببلد المغرب عمى طريؽ الصحراء ،ك خرج بمصر
خمسة أشير.
1

7

6ك أف إقامتو بمصر دامت

 -العمرم ابف فضؿ اهلل شياب الديف أحمد يحي :مسالك األبصار في ممالك األمصار ،تحقيؽ حمزة أحمد العباس،

المجتمع الثقافي ،أبك ظبي ،ط،2002 ،1ص .80

2

 -تقي الديف المقريزم :الذىب المسبوك في ذكر من حج من الظف و المموك ،ط ،1مكتبة الثقافة الدينية ،بكر سعيد ،

مصر ،ص  ،2000ص .112

3

 -نكر الديف شعباني :عالقات ممالك السودان الغربي بدول المغرب اإلسالمي و أثارىا الحضارية بين القرنيين -4

9ه15-10 /م ،أطركحة لنيؿ شيادة ماجيستر في التاريخ ،جامعة الجزائر ،2006-2005 ،ص .178

4

 -الغربي :المرجع السابؽ :ص.48

5

 -شياب الديف العمرم :المرجع السابؽ ،ص .69

6

 -ابف خمدكف :ديوان المبتدأ و الخبر في تاريخ العرب و البربر ومن عاصرىم من ذوي الشأن األكبر ،مراجعة سييؿ

زكار ،د.ط ،دار الفكر لمطباعة ،ج ،5د.ـ1406-1332 ،ق ،ص .496

7

 -أحمد الشكرم :اإلسالم و المجتمع السوداني إمبراطورية مالي ،ط ،1المجتمع الثقافي ،أبك ظبي ،1999 ،ص .245
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لقد انتيز منسى مكسى فترة كجكده بمصر ك قد اشترل عددا مف الكتب الدينية ليكفرىا
لؤلىؿ مممكتو ،ك قد رحؿ منيا بعديد مف عمماء مصر إلى تمبكت ،ك بعد أف استراح الركب
ك استجمع قكتيا تييأ لمخركج ،ك كصؿ إلى مكة ك أدل مناسؾ الحج ،ك تصدؽ بماؿ كبير
ىنا ،كما تصادؼ في مكة بالعالـ المشيكر أبا إسحاؽ إبراىيـ الساحمي المعركؼ "
بالطكيجف"  ،فقد تكثقت عبلقاتيما إلى درجة جعمت أبا إسحاؽ بيجرة بمدة غرناطة ك يعكد
مع السمطاف ك تكطف تمبكت ك قاـ بأعماؿ بيا مثؿ بناء المساجد ك القصكر.

1

لقد طمب منسى مكسى مف شيخ مكة أف يعطيو مف أىؿ البيت الرسكؿ عميو أفضؿ
الصبلة ك السبلـ شريفيف أك ثبلثة أك أربعة يذىب معو إلى بمده ليتبرؾ أىؿ الناحية برؤيتيـ
ك بركة أثر أقداميـ في بمدىـ
عمى تطبيؽ شعائر الديف.

2

3

ك قد كاف منسى مكسى دكر في نشر اإلسبلـ كما حرص

ك قد أحضر لمدينة تمبكتك نكادر مف الكتب مف مصر ك الحجاز ،كمف األقطار التي
مر بيا ك مف ثـ أنفؽ جزءا مف أمكاؿ مممكتو عمى شراء الكتب ،ك أتى بمجمكعة مف العمماء

ك الفقياء ،كما جمب أيضا معو عدد كبير مف الكتب عمى المذىب اإلماـ مالؾ  ،4ك أنو قد

ضـ تمبكتك إلى مممكتو بعد عكدتو مف الحج عاـ

726ق1326/ـ ك قاـ ببناء مسجد

ك قصر ك تجسدت ىناؾ ثركة عمرانية مف خبلؿ التأسيس لمعمارة السكدانية عف طريؽ
المساجد المكجكدة ك بناء القصكر.

5

1

 -أحمد الشكرم :المرجع السابؽ ،ص.151-150

2

 -محمكد كعت :المصدر السابؽ ،ص.37

Kati mahmoud : Tarikh el fettach Traduction: O.Haudas et M.delafos, editions, ernest -3
leroux éditeur, paris, 1913, p55.

4

 - -نكر الديف شعباني :دراسات في تاريخ اإلسالم و األسر الحاكمة في إفريقيا جنوب الصحراء ،دار نكر لمنشر،

5

 -نكر الديف شعباني " :الفن و العمارة في مممكة مالي اإلسالمية" ،مجمة المعارف لمبحوث و الدراسات التاريخية،

د.ب ،د.س ،ص .40
العدد ،4ص .253
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ك نرل أيضا في أياـ منسى مكسى استقر العمـ ك األدب في تمبكتك ك كثرة العمـ

بالمنطقة ك كجكج المعمميف ك العمماء مف ببلد كثيرة ك إجتمعكا في جامع سنككرم  ،1فيك
ميد لمعمـ ك الثقافة العربية اإلسبلمية بالمنطقة.
لقد ظيرت صكرة منسى مكسى في أغمب الخرائط التي صدرت في ذلؾ القرف ،حيث
ظيرت فييا صكرة منسى مكسى جالسا ك تظير فييا مدينة تمبكتك تحت اسـ " تيمبكشت"
كىذا ألف منسى مكسى استطاع أف يحرز نجاحا كبي ار خاصة في الجانب الثقافي ك العممي
ك لمدينة تمبكتك.

2

كمف العكامؿ التي ساعدت أيضا عمى استمرار الحياة العممية في فترة البحث ك اتساع
نطاقيا ك تشجيع حكاـ سنغام لمحركة العممية ،حيث بمغ االزدىار الحضارم أقصاه في ببلد
السكداف الغربي عامة ك في تمبكت خاصة في عيد دكلة سنغام.

3

فقد حرص ممكؾ السكداف الغربي كمنيـ ممكؾ سنغام عمى الخركج في مكاكب جامعة
ألداء فريضة الحج ،ك كانت ىذه الرحبلت عامبل ميما لتبلقي ثقافي عظيـ بيف المسمميف
عامة ك غرب إفريقيا بصفة خاصة.فقد كاف السبلطيف يقكمكف بتشجيع البعثات العممية
لطبلبيـ عمى تمقي العمـ في الحرميف الشريفيف ك مدارس القاىرة ك جامعة األزىر ،حيث
أقيمت ليـ دار الضيافة في األزىر منذ القرف الثالث عشر ميبلدم ،حيث كاف حكاـ سنغام
ال يشجعكف العمـ في بمدىـ فحسب بؿ كاف فييـ عمماء ك مفكريف يتحدثكف المغة العربية
ك ليـ اىتماما كبير بتبادؿ الثقافة مع جيرانيـ.

4

ك مف أبرز ىؤالء الحكاـ ك الذم قاـ أيضا بتنشيط الحركة العممية في تنبكت ىك أسكيا
لحاج محمد الكبير 1492ـ ،يعتبر مف أىـ الحكاـ الذيف عرفكا بتشجيع الحركة العممية

1

ميدم رزؽ اهلل أحمد :المرجع السابؽ ،ص.217

Henri barth : voyage en afrique septentrionale et centrele pendante les annee 1849 a : -2
tradiction de l’ahmand par paul Ithier, edité, par : A bohne , librairie, paris,p15.

3
4

 -السعدم :المصدر السابؽ ،ص.21

 -محمد ألفا جالك :المرجع السابؽ ،ص.61
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ىناؾ ،ك لو مف المناقب ك حسف السياسة ك الرفؽ بالرعية ك التمطؼ بالمساكيف ما ال يحمي
ك ال يكجد لو مثيؿ ،ك كاف مف عقبلء الناس ك دىاتيـ.

1

كمف صفاتو أنو كاف يستعيف بإرشادات كبار العمماء مثؿ اإلماـ محمد بف عبد الكريـ
المغيمي ك اإلماـ عبد الرحمف السيكطي ،ك يكفيو أثناء إجماع عمماء تمبكتك ،ك كاف محبا
لمديف ك العمـ.

2

ك مف أعمالو أنو جعؿ لمقضاة مكانا خاصا في مجمسو ك كاف ال يقكـ ألحد إال لمعالـ
ك الحاج ك ال يأكؿ معو إال العمماء ك األشراؼ ك أكالدىـ.

3

ك قد كاف ليذا السمطاف عبلقات ثقافية في خارج ببلده ال تقؿ عما قاـ بو في إصبلح
الشؤكف الداخمية مف جانب الحركة العممية ك الثقافية ،ك قد اشتير بحبو لمعمـ ك العمماء ،كقد
استقدـ الكثير مف العمماء العرب ك غيرىـ ك رحب بيـ ك أتاح ليـ فرص اإلقامة في تمبكت
فقد كاف كجكد ىؤالء المثقفيف العرب نكاة لنيضة ثقافية ىناؾ.

4

ك قد تعظـ شأف تمبكت في عيد األساقي ك ازداد عدد سكانيا ك كثر العمماء بيا ،ك
نشطت الحركة العممية أكثر ،كما كثر بيا التجار مف البربر ،فقد أشار الرحالة مارمكؿ
كربخاؿ إلى كضعيـ فذكر أف ىؤالء التجار ىـ مف أصحاب الحرؼ كميـ أغنياء ك ال سيما
لمغرباء الذيف يستكطنكف الببلد حتى أف السمطاف يزكج بعضيـ لبنات البمد.

5

 -llالمراكز العممية.
 -1الكتاتيب.

كانت الكتاتيب المكجكدة في تمبكتك مثؿ جميع الكتاتيب المكجكدة ففي العالـ

اإلسبلمي ،بحيث أنيا ال تعد ك أف تككف حجرة صغيرة مجاكرة لممسجد أك بعيدة عنو أك
غرفة في منزؿ شيخ أك فقيو مفركشة ببعض الحصير ،ك كانت مخصصة لصبياف لتعميـ

1
2

محمكد كعت :المصدر السابؽ ،ص.59 -محمد ألفا جالك :نفس المرجع ،ص.62

3

 -محمكد كعت :المصدر السابؽ ،ص.11

5

-مارمكؿ كربخاؿ :المرجع السابؽ ،ج ،3ص.203

4

 -محمد ألفا جالك :نفس المرجع ،ص.63
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المراحؿ األكلى مف التعميـ ك حفظ القرآف الكريـ كامبل ك تككف مدة بقاء الطفؿ في الكتاتيب
خمسة أعكاـ.

1

ك لقد اىتـ حكاـ ببلد السكداف الغربي في دكلة مالي بحركة التعميـ ك شجعكا عمى
تعميـ القرآف الكريـ ،ك ما يدؿ عمى أىمية ىذا ىك المكانة التي بمغتيا تمبكتك كحاضرة عممية
ك مدل تطكر حركة التعمـ بيا.

2

ك قد أكرد محمكد لمعت ىذه الركاية إذ قاؿ ك عنده مف

3

المتعمميف نحك خمسيف ك عند بعضيـ سبعيف إلى مائة ك فييا مدارس ك معمـ ك صبياف
كما ذكر السعدم ىذا بدكره ك تحدث في ىذه الكتاتيب ك سماىا محض ار ك قد كرد ىذا المفظ
عند حديثو عف الفقيو أبا القاسـ التكاتي الذم سكف تنبكتك ك كاف أحد عممائيا ك أئمة
مسجدىا الكبير.

4

كما حرص أىؿ السكداف عمى تعميـ أطفاليـ ك تحفيظيـ القرآف الكريـ إنطبلقا مف ىذه
الكتاتيب ،كىذا يتجمى مف خبلؿ ما أكرده ابف بطكطة أثناء رحمتو لمممكة مالي " :عنايتيـ
بحفظ القرآف الكريـ ،كىـ يجعمكف ألكالدىـ القيكد إذا ظير في حقيـ التقصير في حفظو".

5

ك ليذا انتشرت الكتاتيب التي منيا يتدرج الطفؿ في التعميـ ك ينطمؽ ليتابع دراستو في
باقي المراحؿ التعميمية ،ككذلؾ إىتماـ الحكاـ بالتعميـ عمكما ك التعميـ القرآف عمى كجو
الخصكص ،كلـ يقتصر عمى الجانب التعميمي فقط بؿ تعداه إلى نشاطات اجتماعية أخرل.
أخرل.

6

 -1محمكد كعت :المصدر السابؽ ،ص.180

 -2ابف الحكقؿ :دراسة تاريخية في كتابة صورة األرض طبعة الثانية ،2001 ،ص.2012
3

 -محمكد كعت :المصدر السابؽ ،ص.181

4

 -السعدم :المصدر السابؽ ،ص.180

6

 -محمكد كعت :المصدر السابؽ ،ص .130

5

 -ابف بطكطة :المصدر السابؽ ،ص.312
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 -2المساجد:

لقد ارتبط المسجد ارتباطا كثيقا ك عضكيا بظيكر اإلسبلـ ك أكؿ مسجد بني في

اإلسبلـ ىك مسجد قباء ،الذم يقاؿ لو مسجد التقكل لقكلو تعالى " المسجد أسس عمى التقكل
مف أكؿ يكـ أحؽ أف تقكـ فيو الرجاؿ يحبكف أف يتطيركا اهلل يحب المتطيريف".

1

أ -المسجد الكبير بتنبكتو ( ويعرف بمسجد جنجوربير).
ك ىك أكبر المساجد في تمبكتك ك أقدميا ك ال يعرؼ تاريخ بنائو عمى كجو التحديد ك
يرجع أنو بني في القرف السادس اليجرم ك أعيد بناءه في القرف الثامف لمجيرم في عيد

السمطاف منسى مكسى ممؾ المالي  2ك لقد أعاد ترميمو في سنة ( 724ق1324/ـ) ك قد تـ
ذلؾ عمى يد السمطاف الذم بنى صكمعة المسجد أيضا ،ك لقد أعيد ترميمو في القرف
السادس عشر ميبلدم ك مف المرجع أف الذم قاـ بترميـ المسجد ىك الميندس ك الشاعر
األندلسي أبك إسحاؽ إبراىيـ الساحمي ،ك لقد خضع ىذا المسجد إلى عدة إصبلحات خبلؿ
تاريخ الطكيؿ مف قبؿ كالة ك أمراء في تمؾ الببلد.

3

ك يحتكم المسجد مف الداخؿ خمسة أركقة ،ك تمتد مف االتجاه الشمالي إلى جنكبي
عمى ثمانية صفكؼ ممتدة ك كذلؾ مف االتجاه الشرقي إلى االتجاه الغربي ،ك لممسجد
صحناف ،صحف كبير متسع ك صحف كبير متصؿ بالمئذنة ك بالصحف عدة قبكر عمييا
بعض النقكش ك ذات زخارؼ مؤرخة ك لممسجد خمسة أبكاـ مختمفة األحجاـ

4

ك قد تعاقب

عمى إمامة المسجد العديد مف الفقياء ممف اتصفكا بالكرع ك الصبلح ،ك يقكؿ السعدم" فأكؿ
مف تكلى إمامتو الفقياء السكدانيكف في دكلة أىؿ مالي ك في طائفة مف دكلة الطكارؽ ك
أخر األئمة فيو الفقيو القاضي كاتب مكسى مكث في اإلمامة أربعيف سنة...ك عندما رحؿ
1

 -سكزم أباضة محمد حسف :عائمة أقيت و إسياماتيا الثقافية في تمبكت ،مجمة الدراسات اإلفريقية ،العدد ،26

2

 -السعدم :المصدر السابؽ ،ص.56

 ،2004القاىرة ،ص.233
3
4

 محمد فاضؿ عمي بارم :المرجع السابؽ ،ص.103.104 -فاطمة محمكد مبركؾ :العمالي اإلسالمية في إمبراطورية السنغاي زمن األسكين 898ه100-ه-1492 /

1591م) ،معيد البحكث ك الدراسات إفريقية ،جامعة القاىرة ،2008 ،ص 99-98
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إلى فاس بأمر مف منسى مكسى خمفو في اإلمامة سيدم عبد اهلل البالبالي بالناس في أكاخر
1

دكلة الطكارؽ".

ب -مسجد السنكري.

ال يعرؼ بالضبط تاريخ بناء ىذا المسجد فيذكر أف الفقيو القاضي العاقب شرع في

بناء مسجد سنكرم عاـ 89ق(1582-1581ـ) بعد عكدتو مف الحج حيث أخذ ىناؾ طكؿ
ك عرض الكعبة بكاسطة حبؿ ك جاء بو إلى تمبكتك ك بنى المسجد عمى تمؾ المقاييس

2

ك كما يذكر كذلؾ ألف بنتو سيدة ثرية فاضمت مف قبيمة األغبلؿ تسمى فاطمة بنت أحمد

أألغبللي ك ذلؾ أياـ دكلة مالي سنة 726ق1325 /ـ ،3ك تـ بناءه بالحجر ك الجبس ك قد

ظؿ ىذا المسجد مف اآلثار الدينية في تمبكتك مثمو مثؿ الجامع الكبير ،مسجد سيدم يحي
التادلسي بؿ ك فاقت شيرتو االثنيف ك أصبح جامعة إسبلمية يقصدىا طبلب العمـ مف جميع
الجيات الببلد السكداف ك خارجيا ك قد ضاىى في مكانتو العممية األزىر في القاىرة بمصر
ك جامع القيركاف في المغرب األقصى ك قد أسندت اإلمامة ك التدريس فيو لعديد مف الفقياء
ممف كاف ليـ الباع الطكيؿ في العمـ ك الكرع ك التقكل ،مثؿ أبك البركات الفقيو محمد بف

عمر محمد أقيت الذم تكلى اإلمامة بإذف مف القاضي حبيب  4ك بعد كفاتو طمب مف ابنو أف
يتكلى اإلمامة فإعتذر بسبب مرضو فعيف اإلماـ عبد الرحمف ابف الفقيو ك بعد ذلؾ عيف
محمد بف محمد كرم الذم بقى حتى كفاتو.

5

ج -مسجد سيدي يحى التادلسي.

يعتبر مف أقدـ المساجد في تنبكتك حيث شيد في عيد حكـ الطكارؽ(ؽ

5ق11 /ـ)

ليككف جامعا لمصمكات الخمس ك الجمعة ،ك عند إنقراض دكلة الطكارؽ ىدـ المسجد ك لـ
يبقى منو إال بعض األجزاء ،ليقكـ الشيخ " محمد نض" الطكارقي كاف حاكـ مدينة تنبكتك بعد
أف عينو عمييا السمطاف الطكارؽ " أكيؿ" لما استعادكا حكـ تنبكتك لمدة سنة قبؿ أف يستعيدىا
1

 -السعدم  :المصدر السابؽ ،ص.56

3

 -السعدم :نفس المرجع ،ص.62

 -2محمكد كعت :المصدر السابؽ ،ص.122-121
4

 -البرتمي :المصدر السابؽ ،ص.107

 -5السعدم :نفس المرجع ،ص.62
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منيـ حاكـ سنغام الممؾ " سني حمي" كأعاد بنائو ك جعؿ شيخ سيدم يحيى التادلسي إماما
ك مدرس فيو إلى كفاتو سنة

880ق1481 /ـ 1ك يعتبر ىذا المسجد أصغر مف سابقيو

ك يقع ىذا المسجد في قمب تنبكتك ،كقد تكلى اإلمامة ك التدريس في ىذا المسجد بعد سيدم
يحي عدة فقياء منيـ الفقيو محمد بف محمكد أبي بكر الكذكرم المعركؼ ببغيغ ك الذم
استمر في إمامة ك التدريس إلى أف تكفى سنة 1002ق1593/ـ.

2

المبحث الثاني :أىم البيوتات العممية في حاضرة تمبكتو.

لقد تدفؽ العمماء ك الفقياء إلى تمبكتك لتعميـ ك تثقيؼ المسمميف ك تككيف الفقياء فييا

ك ظيرت فييا مختمؼ العمكـ ،ك ىؤالء قد أثركا عمى الحياة الثقافية ىناؾ .ك تككنت بيكتات
عممية ك مف أىـ ىذه البيكتات نجد:
أوال :بيت عائمة أقيت.
ك ىي المشيكرة باسميا آؿ أقيت ،ينحدر أصكؿ ىذه العائمة مف قبائؿ مسكفة إحدل
بطكف قبائؿ صنياجة المنتشرة في الصحراء ،ك قد عرفكا بانتسابيـ إلى العمـ ،ك حظي
أغمبيـ بمكانة اجتماعية عالية بيف سكاف اإلقميـ ك ىذا الشتغاليـ بالقضاء ك التعميـ
ك اعتبارىـ مف أىؿ الفتيا ك الشكرل ك الكجاىة.

3

ىذه األسرة العممية العريقة انحدر منيا العبلمة الشيير أحمد بابا التنبكتي ك كالده
ك أعمامو ك أجداده أصحاب المؤلفات العممية العديدة ،ك كاف ليذه العائمة دكر كبير في
نشر اإلسبلـ في السكداف الغربي في عصر سمطنة سنغام حيث كانت أسرة عمـ ك ديف كما

أنيا ىي التي تتكارث القضاء في تمبكتك  4ك مف أشير عممائيا نجد:

1

 -سكزم أباضة  :المرجع السابؽ ،ص.151

 -2سكزم أباضة :،المرجع السابؽ ،ص.153

 -3أحمد بابا التنبكتي :نبل اإلبتياج بتطريز الديباج ،ط ،1كمية الدعكة اإلسبلمية ،ج1كج ،2طرابمس ،1989 ،ص .14
 -4مطير سعد غيث :المرجع السابؽ ،ص .85
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 -1-1عمر بن محمد أقيت.

عمر بف محمد أقيت بف عمى بف يحي الصنياجي التنبكتي كلد جد أحمد بابا التنبكتي

1

ىك فقييا عالما صالحا .ق أر عميو الفقيو القاضي مؤدب محمد الكابرم مؤلؼ بستاف الفكائد
ك قد عرؼ بالشمائؿ الطيبة ك غ ازرة في العمـ ،ك كاف فقييا لغكيا نحكيا عركضيا ك صالحا
تقيا.

2

كاف لو ثبلثة أكالد ك قد اشتيركا بعمميـ ك كاف أكبر األكالد ىك الفقيو أحمد بف عمر ك
كاف يمقب بالحاج أحمد ،ك " عبد اهلل" ك كاف أصغرىـ ىك " محمكد" ،كقد رحؿ بيـ إلى كالتة
لما رحؿ إلييا فقياء سنككرم مف أجؿ خكفيـ مف الظالـ مسنى عمي لما دخؿ تنبكت ك عمؿ
فييا فسادا عظيما.

3

 -2-1الفقيو أحمد بن عمر ين محمد أقيت.
ك ىك جد سيدم أحمد باب التنبكتي ،يعرؼ بالحاج أحمد فيك أكبر اإلخكة الثبلثة
الذيف اشتير عمما ك دينا في قطرىـ ،مف أىؿ الخير ك الفضؿ ك العمـ ك الديف ،محافظا
عمى السنة ك المركءة ك الصيانة ك التحرم ،ك كاف محبا لمنبي صمى اهلل عميو ك سمـ
ك كاف مبلزما لقراءة قصائده ك مدحو.

4

لقد اشتير بأنو مف المداكميف عمى قراءة الشفا لمقاضي عياض

 ،5ك كاف معتنيا بو

فقييا نحكيا لغكيا عركضيا محصبل ،حافظا معتنيا بتحصيؿ العمـ  ،6ك قد أخذ العمـ عف جده
جده ألمو ،ك قد كاف قاضي تنبكتك ك عمى أىؿ كالتف ك أخذ النحك عف خالو الفقيو مختار.
مختار.
1

7

-األركاني أحمد بابير :السعادة األبدية في التعريف بعمماء تنبكت البيية ،تح اليادي المبروك الدالي ،جمعية الدكعة

اإلسبلمية ،ط ،1بنغازم ،2001 ،ص.82

 -2أبي عبد اهلل الطالب محمد بف أبي بكر الصديؽ البرتمي الكالتي :فتح الشكور في معرفة أعيان عمماء التكرور ،تح
محمد إبراىيـ الكتاني كمحمد حجي ،دار الغرب اإلسبلمي ،بيركت1401 ،ق1981/ـ ،ص.178

3
4

 األركاني أحمد بابير :المصدر السابؽ ،ص.83 -البرتمي :المصدر السابؽ ،ص27

 -5عبد اهلل عبد الرزاؽ ،المرجع السابؽ ،ص.335
 -6مقاديـ عبد الحميد :المرجع السابؽ ،ص.168
7

7

 -أحمد بابا التنبكتي :المصدر السابؽ ،ص.137
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أدل فريضة الحج في عاـ 890ق1485/ـ ك لقي بعض أعبلـ الفكر في المشرؽ
اإلسبلمي ك عمى رأسيـ اإلماـ السيكطي كخالد األزىرم ،ثـ رجع إلى ببلده فجمس لتعميـ

العمـ ك تحصيمو ،ك طمب اإلمامة الجامع1 .ك مف كراماتو كما اشتير عند الناس أنو لما زار
قبر الشريؼ طمب الدخكؿ في داخمو فمنعو الخدـ مف الدخكؿ فجمس خارجو يمدح الرسكؿ
صمى اهلل عميو ك سمـ ك قد قاؿ حفيده أحمد بابا التنبكتيعنو " :طمب الدخكؿ إلى داخمو
فمنعو القيمكف منو فجمس عمى الباب يمدحو صمى اهلل عميو كسمـ ،فانفتح الباب كحده ببل
تسبب مف أحد فتبادر الحاضركف بتقبيؿ يده ،ك حدثني كالدم _رحمة اهلل -أنو سألو عنيا
فسكت فمـ يجب".

2

كقد تكفى ليمة الجمعة في ربيع الثاني عاـ 943ق عف عمر نحك ثمانيف سنة.

3

 -3-1عبد اهلل بن عمر بن محمد أقيت.

ىك عبد اهلل بف عمر بف محمد أقيت بف عمر ابف عمي يحيى الصنياجي السكفي ،فيك

شقيؽ جد أحمد بابا ،ك ىك أكسط اإلخكة الثبلثة المشيكريف عمما ك دينا ،كلد سنة
كاف فقييا زاىدا حافظا كرعا ،كقد تميز بقكة الحفظ ك كاف كليا صالحا.

4

ك لقد كاف تضمعا في العمكـ الشرعية ككاف مييب الجانب لكرعو كزىده

866ق

 ،5كاف تقيا

صالحا متدينا ،ك قد درس بكالتف ك قد قاؿ عنو أحمد بابا " :ك مف تحريو أنو كاف لو خادـ
يبيع المبف ك يجمع ثمنو فباعو مرة بعد المغرب ثـ أطمع لو عمى ذلؾ بعد أف أخمط الخدـ
ثمنو مع غيره مف مالو ،فتصدؽ بالجميع ألجؿ تعاممو البيع بالميؿ ك كاف ماال لو باؿ

6

 -1البرتمي :نفس المصدر ،ص.27

 -2أحمد بابا التنبكتي :نفس المصدر ،ص.138
3
4

 البرتمي :نفس المصدر ،ص.28 -أحمد بابا التنبكتي943:ه1524/م) كفاية المحتاج لمعرفة من ليس في الديباج ،تح محمد مطيع ،ك ازرة األكقاؼ ك

الشؤكف اإلسبلمية ،د.ط ،2000 ،ج ،2ص.255

 -5الغربي :المرجع السابؽ ،ص.516

 -6أحمد بابا التنبكتي :نيل االبتياج ،ج1كج ،2ص.235
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ك ىذا دليؿ عمى أنو كاف تقيا ك مف الصالحيف ،كنرل بأنو لـ يكتفي بممارسة التدريس
بتنبكتك بؿ درس بكالتف ك تكفي بيا سنة 929ق.

1

 -4-1محمود بن عمر بن محمد أقيت.

1463مف

ىك أصغر أبناء الفقيو عمر بف محمد أقيت ،فيك مف مكاليد تمبكتك عاـ

ك قد عيف قاضيا ك ىك ابف خمس ك ثبلثيف سنة ،ك كاف يدرس مدكنة اإلماـ سحنكف
ك رسالة أبي زيد ك ألفية ابف مالؾ ،كقد كاف أكؿ مف ابتدأ بتدريس مختصر الخميؿ.

2

كاف يمقب بشيخ اإلسبلـ أبك البركات كقد كاف فقييا عالما قاضيا ،كقد قاؿ عنو أحمد
بابا " :أنو أبك الثناء ك المحاسف عالـ التكركر ك صالحيا ،ك مدرسيا ك فقيييا ك إماميا ببل
مدافع .كاف مف خيار عبد اهلل الصالحيف العارفيف بو .ذا ثبت عظيـ في أمكر كىدل تاـ ك

سككف ك كقار ك جبللو"3 .حيث اشتير بعدلو بحيث لـ يعرؼ لو نظير في ذلؾ الكقت ك قد
عمؿ عمى إحياء العمكـ بببلده ك قد كثر عميو طمبة الفقو الذم كاف مف بينيـ فئة مف النجباء

ك مع مركر الكقت بالتدريس أصحبكا عمماء.

4

لقد برز البقاع المقدسة ألداء فريضة الحج في عاـ

915ق1509/ـ ،كقد لقي في

حجة جماعة مف مشاىير عمماء المشرؽ ،أمثاؿ إبراىيـ المقدسي ك الشيخ زكرياء
ك القمقشندم ك غيرىـ مف عمماء مصر ،ك تتممذ عميو كالد الشيخ أحمد بابا ك القاضي
محمكد ىك مف أبرز عمماء ىذه األسرة ،كىك كالد لثبلثة مشاىير عمماء ك كانكا قضاة
بتنبكت ك ىـ :محمد ،العاقب ،كعمر ،كليـ أخ دكنيـ في الشيرة ىك عبد اهلل.

5

كلقد مارس محمكد بف عمر أقيت التدريس ك الفقو ك القضاء في تمبكتك لمدة تقارب

نصؼ قرف مف الزمف ك تتممذ عمى يده مجمكعة مف العمماء  ،6أم أنو عندما عاد مف البقاع
1

 -عبد اهلل عبد الرزاؽ :المرجع السابؽ ،ص.335

3

 -أحمد بابا لتنبكتي :نيل االبتياج ،ج1كج ،2ص.607

 -2الغربي :نفس المرجع ،ص.516

 -4أحمد بابا لتنبكتي :كفاية المحتاج ،ج ،2ص.245
 -5عبد اهلل عبد الرزاؽ :المرجع السابؽ ،ص.338
6

 -مقاديـ عبد الحميد :المرجع السابؽ ،ص.169
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المقدسة درس بيا نحك خمسيف سنة حتى تكفي شير رمضاف مف عاـ
رحمو اهلل.

1

955ق1548 /ـ

 -5-1محمد بن محمود بن محمد أقيت.

كلد سنة 909ق1503/ـ في مدينة تمبكت فقيو تميز بالفيـ ك اإلدراؾ ،فيك مف دىاة

الفقياء ك عقبلء الناس ك كلى القضاء بعد أبيو ك ناؿ ما شاء اهلل مف الدكلة ك الرياسة .ك قد
شرح رجز المفصمي في المنطؽ ك أخذ عنو كالد أحمد بابا عمـ البياف ك المنطؽ.

2

الفقيو محمد أقيت لـ يكف لو نظير في عصره في العمـ ك الدىاء ك رجاحة العقؿ كما

أنو اشتغؿ بالتدريس في تمبكتك ،ك مف آثار التعميؽ عمى رجز المغيمي في المنطؽ  ،3كما أنو
كاف أستاذ لممنطؽ ك البياف.

4

قاؿ عنو أحمد بابا أنو " :كاف _ رحمة اهلل تعالى _ عمى ما أخبرني بو كالدم ذا فيـ
ثاقب ك ذىف صاؼ ك قد ،فياما داركا مف دىاة الناس ك عقبلئيـ ،تكلى القضاء بعد أبيو
فساعدتو السعادة فتاؿ ما شاء اهلل مف دكلة ك رياسة تفيأ منيا ضبل ظميبل ،ك اكتسب مف

الدنيا طكيبل عريضا" .5كقد تكفى سنة 973ق1565 /ـ.

6

 -6-1القاضي عمر بن محمود بن عمر بن محمد أقيت.

كلد في تمبكتك كدرس فييا عمى عمماء عصره ،ك كاف أغمبيـ مف أسرتو(آؿ أقيت)

ك جمس لمتدريس ثـ تكلى القضاء ك اإلفتاء  ،7ك قد أخذ القضاء عف كالده في تنبكت في أخر
أخر يكـ مف محرـ سنة 993ق،
 -1أحمد بابا التنبكتي ::نيل االبتياج ،ج1كج ،2ص.303
 -2أحمد بابا التنبكتي :كفاية المحتاج ،ج ،2ص.234
3
4

 مقاديـ عبد الحميد :نفس المرجع ،ص.169 -الغربي :المرجع السابؽ ،ص.518

5

 -أحمد بابا التنبكتي :نيل االبتياج ج1كج ،2ص.597

7

 -الغربي :المرجع السابؽ ،ص.527

6

 -أحمد بابا التنبكتي :كفاية المحتاج ،ص.234
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حيث كتب لو األسكيا إف لـ يقبميا يكلييا الجاىؿ.

1

ك قد عرفو السعدم " :بأنو الشيخ الفقيو الصالح البارع في الحديث ك السير ،ك التكاريخ
ك أياـ الناس البالغ الغاية القصكل في الفقو ،حتى قاؿ بعض مف عاصرىـ مف الشيكخ أنو
لك كاف مكجكدا في زمف ابف عبد السبلـ في تكنس ال ستحؽ أف يككف مفتيا فييا".

2

القاضي عمر مف الذيف حمت بيـ كارثة تنبكت أياـ الفتح المراكشي ك قد أخذ أسي ار إلى

مراكش ،3ك قد تكفى_ رحمة اهلل تعالى_ فييا ليمة الجمعة األكلى مف شير محرـ  ،4المكاقؼ
المكاقؼ لشير سبتمبر عاـ 1594ـ .ك قد دفف بمقبرة القاضي عياض السبثي _ رحميا اهلل
تعالى_ .

5

 -7-1العاقب بن محمود أقيت(991-913ه1583-1507/م).

ىك العاقب بف محمكد بف عمر بف محمد أقيت ،اشتير بعممو ك عدلو ،ك كاف مف

الصالحيف ،6كقد أخذ عف العمـ عف أبيو ك عمو ،كما أنو تمقى العمـ في مصر في مجالس
اإلماـ أبي الحسف البكرم ،ك تصدر لمقضاء ك التدريب في تنبكتك .ك كاف مسددا في
أحكامو ك صمبا في الحؽ ك ثبت فيو.

7

ك قد قاؿ عنو السعدم " :أنو كاف عالما جميبل ثاقب الذىب قكم القمب صمبا في
الحؽ ...ذا فراسة ،إذا تكمـ في شيء ال يخطئ كبلمو كأنو ينظر في العيب ،كقد مؤل أرضو
بالعدؿ بحيث ال يعرؼ لو نظير في ذلؾ مف جميع اآلفاؽ".

1

 -البرتمي :المصدر السابؽ ،ص.178

2

 -السعدم :المصدر السابؽ ،ص.212

4

 -البرتمي :نفس المصدر ،ص.178

3

 -عبد اهلل عبد الرزاؽ :المرجع السابؽ ،ص.342

5

 -الغربي :نفس المرجع ،ص.527

7

 -الغربي :نفس المرجع ،ص.518

 -6عبد اهلل عبد الرزاؽ :المرجع السابؽ ،ص.339
8

 -السعدم :انفس المصدر ،ص.34
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ك قد كصفو أحمد بابا " :بأنو كاف مسددا في أحكامو ثبت فييا ،صمبا في الحؽ ال
تأخذه في اهلل لكمة الئـ ،قكم القمب جدا مقداما في األمكر العظاـ ،التي يتكقؼ فييا .جسك ار
عمى السمطاف دكنو كقع لو معيـ كقائع ،ككانكا يخضعكف لو كيطاكعكنو في كؿ ما أراد ،إذا
رأل ما يكره عزؿ نفسو عف القضاء ك سد بابو ثـ يبلطفكنو حتى يرجع".

1

ك قد رحؿ إلى البقاع المقدسة ك لقي ىناؾ الناصر المقاني ك أبا الحسف البكرم
ك الشيخ البكرم ،ك أجازه المقاني كؿ ما يجكز ك عنو ،ك تكفى سنة 991ق1583 /ـ.

2

 -8-1أحمد بن أحمد بن عمر أقيت.

كلد في ببلد السكنغام ،ك أخذ العمـ عف كالده ك جده ،كقد برع في الحديث ك الفمؾ

ك اليندس ،ك ىك كالد أحمد بابا التنبكتي  ،3الذم قاؿ عنو " :كالدم الفقيو العالـ ابف الفقيو
العالـ ابف أحمد الفقيو أبي حفص ،كاف عبلمة فيمة ذكيا داركا ،محصبل متفننا محدثا
أصكليا بيانيا منطقيا مشاركا.أخذ عف إماـ بمده ك بركة عصره عمو محمكد بف عمر
ك غيره".

4

كاف رقيؽ القمب عظيـ الجاه كافر الحرمة عند الممكؾ ك كافة الناس ،نفاعا بجاىو ال
ترد لو شفاعة ،يغمط عمى الممكؾ فمف دكنو ك ينقادكف لو أعظـ اإلنقياد ،ك كانكا يزكركنو

في داره  ،5ك قد درس في ببلده عمى يده عمو محمد بف عمر ك أخذ عنو شتى فركع العمـ
ك قد شرح منظكمة المغيمي شرحا معا حسنا ك في األصكؿ ك غيرىا ،ك عمى الصغرل

لمسنكسي ك القرطبية  .7ك عرؼ بتكاضعو كحبو ألىؿ الخير ك كاف يسير إلى قضاء حكائج
8

الناس لدل الممكؾ.

 -1أحمد بابا التنبكتي :كفاية المحتاج ،ج ،2ص.378-377
2

 -السعدم :المصدر السابؽ ،ص.40

3

 -الغربي :المرجع السابؽ ،ص.518

5

 -البرتمي :المصدر السابؽ ،ص.29

 -4أحمد بابا التنبكتي :نيل االبتياج ،ج1ك ج ،2ص.141
6
7

 -اليادم المبركؾ الدالي :التاريخ الحضاري ،ص.213

 -محمد الصديقبف صالح " :التأثير الفكري و الثقافي لممغرب األوسط في السودان الغربي مابين القرنيين 7ه-

9ه13/م15-م" ،مجمة الساكرة لمدراسات اإلنسانية ك االجتماعية ،العدد ،8ديسمبر ،2018ص.50

-8أحمد بابا التنبكتي :نيل االبتياج ،ج1ك ج ،2ص.141
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رحؿ إلى الحج في سنة 956ق1545 /ـ زار المدينة كقد لقي في مصر مشاىير مف
الشيكخ أمثاؿ :الشيخ الناصر المقاني ،ك الشريؼ يكسؼ األرميكني تمميذ السيكطي ،ك جماؿ
الديف بف الشيخ زكرياء ك الشيخ التاجكرم ،ك األجيكرم ك غيرىـ مف ىذه الطبقة فقد استفاد
منيـ ك قد لقي بالحجاز جماعة مف كبار العمماء منيـ :بركات الحطاب ،ك عبد اهلل المعطي
السخاكم ،ك أجاز بعضيـ.

1

ك بعد عكدتو مف الحج إلى الببلد قد عمؿ بالتدريس لفترة قصيرة ،فدرس كؿ مف
الفقيييف محمد ك أحمد ابف الفقيو محمد بغيغ الذم ق أر عميو أصكؿ البياف ك المنطؽ كما
درس عمى يد ابنو أحمد بابا عدة عمكـ ك أجازه ،كسمح بقراءة الصحيحيف المكطأ ك الشفاء.

2

2

الشفاء.

ك قد تكفى_ رحمة اهلل تعالى_ ليمة االثنيف السابع ك العشريف مف شعباف عاـ
مات ك ىك يق أر في صحيح مسمـ في الجامع.

3

991ق

 -9-1الفقيو أحمد باب التنبكتي.

ىك أبك العباس أحمد بابا بف أحمد بف أحمد بف عمر محمد بف أقيت بف عمر بف عمي

بف يحي بف كدالة بف مكي بف نيؽ بف لؼ بف يحي بف تشث ،كلد ك نشأ في تنبكتك عاـ
963ق1556/ـ ،في أسرة مف بني آقيت المسكفييف المعركفيف بانتسابيـ لمعمـ ،ك قد تمقى
تعميمو في البيئة السكدانية التكركرية عمى يد كالده الذم أخذ عنو الحديث سماعا .ك المنطؽ
ك كاف مما درس عمى الصحيحيف ك كتاب الشفاء لمقاضي عياض ك غيرىا ،ك اخذ النحك
عف عمو أبي بكر أقيت

4

مممكما شتى ك ىك أكؿ مف أخذ عنو المغة العربية ك عمكمو

ك أجازه الفقيو العاقب بف محمكد بخط يده كؿ ما يجكز لو ،كما أجازه عمماء مف خارج
السكداف الغربي ك عمى رأسيـ اإلماـ يحي بف محمد الحطاب الطرابمسي المكي مراسمة.

1

-عبد اهلل عبد الرزاؽ :المرجع السابؽ ،ص.341

2

-أحمد بابا التنبكتي :نيل االبتياج ،ج1ك ج ،2ص.142

4

 -أحمد بابا التنبكتي :نيل االبتياج ،ج1كج ،2ص.12-11

3

 -البرتمي :المصدر السابؽ ،ص.30

 -5مطير سعد غيث :المرجع السابؽ ،ص.286-285
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لقد اجتيد في بداية أمره ك حصؿ عمما كاسعا بفضؿ مطالعاتو حتى فاؽ جميع
معاصريو ،ك حضي بشيرة عظيمة ،ك ال يناظره في العمـ إال أشياخو ،كقد اشتير أمره في
الغرب.
عاصر الفقيو أحمد بف محمد بف سعيد ك ارتاد مجالسو العممية في صفكه ك أخذ عف
كالده مبادئ القراءة ك الكتابة ك عممي الحديث ك المنطؽ ،ك أجازه أيضا بخط يده.

1

ك قد استفادت طمبة ك عمماء المغرب مف كجكده بينيـ عندما جاء أسي ار إلى مراكش
في المحنة المشيكرة فقد جمس بجامع الشرفاء بمراكش لمتدريس ،ك ازدحـ عميو الخالؽ

ك أعياف الطمبة ،ك بؿ تتممذ عميو قضاة مراكش 2ك قبؿ ىذا قد جمس في تمبكتك لمتدريس
ك اإلفتاء ك القضاء في تنبكتك ،ك أنو اجتيد في بداية حياتو في خدمة اعمـ ك ذىؿ مف ثقافة
عصره ،فحفظ القرآف الكريـ ك أميات الكتب اإلسبلمية حتى فاؽ معاصريو مف العمماء
ك الفقياء.

3

أحمد بابا التنبكتي فيك مف أىؿ الخير ك الفضؿ ك الديف كاف محافظا عمى السنة
ك المركة ك الصيانة ك كاف محبا لمرسكؿ صمى اهلل عميو ك سمـ ،ك كاف أيضا مبلزما لقراءة

قصائد مدحو ك كاف فقييا لغكيا كنحكيا ك قد اعتنى بالعمـ طكؿ عمره  ،4ك قد درس العمكـ
العقمية ك النقمية في مدينة تنبكتك التي كانت في ذلؾ الزمف عاصمة العمكـ ك الثقافة
اإلسبلمية في ببلد السكداف.
تربى أحمد بابا في كنؼ أسرة مشيكرة بالعمـ في بيئة سادت فييا مياه عممية ك فكرية
مكثفة فقد استغميا أحست استغبلؿ ك استفاد منيا استفادة عظيمة،

5

ك كاف كقكفا عند الحؽ

Mahmoud A.Zouber : Ahmed baba de Tombouctou(1556-1627) et sonoeuver -1

maisonneuve et larose , paris ,1976,p14.
 -2عبد اهلل عبد الرزاؽ :المرجع السابؽ ،ص.343
 -3مقاديـ عبد الحميد :المرجع السابؽ.172 ،
4
5

السعدم :المصدر المسابؽ ،ص.37 -قاسـ جاخانتي " :المخطوطات اإلفريقية المكتوبة بالمغة العربية و دورىا في العريف بالتراث اإلسالمي في غرب

إفريقيا أحمد بابا التنبكتي نموذجا"  ،مجمة الرفكؼ ،العدد األكؿ ،جكاف  ،2013ص.74-73
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ك لك كاف أعز الناس ،ك ال يداىف فيو ك لك األمراء ك السبلطيف ك قد كاف اسـ محمد صمى
اهلل عميو كسمـ مكتكبا في عضده األيمف بخط أبيض.

1

ك قد كاصؿ تدريسو في مساجد تنبكت إلى أف تكفي في شير أفريؿ عاـ
(1034ق1627/ـ).

2

ثانيا :بيت عائمة بغيغ.

ىي مف أىـ العائبلت العممية المشيكرة القاطنة في السكداف الغربي ك باألخص في

منطقة تنبكت ،إذ عرؼ عدد كبير مف أفرادىا ،كقد اشتيركا في مجاؿ نشر العمـ ،ككاف
معظميـ يشتغمكف مناصب اإلمامة أك الفقو أك القضاء ك مف أشير عمماء ىذه األسر نجد:
 -1-2الفقيو محمود بغيغ الونكري.
ىك الفقيو بف أبي بكر الكنكرم ك ىك كالد الفقيييف محمد بغيغ ك أحمد بغيغ ،كقد
اشتير بعممو ك زىده ،كقد تكلى اإلمامة في تمبكتك بعد القاضي عمر أقيت ،كقد عرفت
أسرتو بمقاكمة الغزك المراكشي لببلد السكداف .كقؼ األسقيا في حربيـ ضد المغاربة.

3

كاف –رحمو اهلل تعالى_ فقييا عالما جميبل ،ك قد تكلى القضاء في رجب عاـ
959ق1551/ـ.

4

 -2-2الفقيو محمد بن محمود بغيغ الونكري.
ىك ابف الفقيو القاضي محمكد بف أبي بكر بغيغ ،تكلى القضاء في جني في القرف
العاشر لميجرم ،كاف متفننا كرعا صالحا مف خيار عباد اهلل الصالحيف مطكعا عمى الخير

كحسف النية ،5ك ىك أشير شيكخ أحمد بابا ك تمميذ لكالده.

6

ك قاؿ عنو أحمد بابا التنبكتي أنو " :كاف طكيؿ الركح في التعميـ ال يأنؼ مف مبتدأ
ك ال مف بميد ،أفنى عمره مع تثبتو بحكائج العامة ك أمكر القضاء ،كقد أدركتو أنا يق أر مف
1

 -البرتمي :المصدر السابؽ ،ص.31

Mahmoud A.Zouber ; OP.cit,p34. -2

 -3مقاديـ عبد الحميد :المرجع السابؽ ،ص.178
 -4البرتمي :المصدر السابؽ ،ص.114
5

 -مقاديـ عبد الحميد :نفس المرجع ،ص.170

 -6السعدم :المصدر السابؽ ،ص.19
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صبلة الفجر إلى الضحى ثـ يقكـ إلى بيتو حيث يق أر كقت الزكاؿ يدرس فيو إلى االصفرار
ك إذا صمى المغرب درس في الجامع إلى العشاء ثـ يرجع إلى بيتو ك كاف مع ذلؾ محقؽ
داركا ذكيا فطنا غكاصا عمى الطائؼ".

1

لقدر درس في جني ىك ك أخكه أحمد بغيغ عمى يد خالو ،ثـ رحبل إلى تنبكتك ،كما أنو
أدل فريضة الحج مع أخيو ك خالو ،كقد لقكا في طريقيـ إلى الحجاز بعض أعبلـ الفكر
المصرييف أمثاؿ الناصر المقاني ك التاجكرم ك الشريؼ يكسؼ األرميكني ،ك اإلماـ محمد
البكرم ك غيرىـ فأفادكا منيـ ك أفادكىـ.

2

ك قد كاف شغكفا بالعمـ حبا لو ،اىتـ بشراء الكتب ك نسخيا ،كقاؿ عنو السعدم" :
فكاف العجب الحجاب في ذلؾ إيثا ار لكجيو تعالى مع محبتو لمكتب ك تحصيميا شراءا

ك نسخا "  3ك أنو درس عمى عمكـ العربية ك الفقو عمى أبيو القاضي محمكد في تنبكتك درس
المختصر .كاف إلى جانب دركسو مؤلفا ك محشيا عمى بعض أميات كتب الفقو ك الحديث،
كقد عدة فتاكل ،ك قد جمع تمميذه أحمد بابا مؤلفاتو في مجمكع مستقؿ ،ك أف بعد حجو رجع
إلى تنبكتك لمتابعة تخصصو في الفقو ك الحديث.

4

كاف محمد بغبغ مف العمماء المتعددم التخصص ،العامميف لنا صحيف لمناس بمحبتو
العمـ ك مبلزمة التعميـ في كؿ العمر ،ك كاف يبذؿ الكتب النفسية لمف يرغب فييا دكف
السؤاؿ عف إرجاءىا ،ك قد رفض تكلي القضاء رغـ إلحاح األساكي عميو ،فقد تفرغ لمتدريس
بعد كفاة شيخة الفقيو أحمد بف سعيد ،ك ال يقطعو عف ذؾ سكل القياـ لصبلة أك السعي في
أمكر الناس ك اإلصبلح بينيـ عند القاضي.

5

لقد كانت العبلقة بيف أسرة أقيت ك محمد بغيغ عبلقة كثيقة ،كسيرتو في نشر العمـ
ك الديف ال تختمؼ عف سيرة آؿ أقيت ،كعندما حمت نكبة الغزك المراكشي بعمماء تنبكت
عامة ك أسرة أقيت خاصة كاف ىك النبراس الباقي في تنبكت لينير لمناس طريؽ الحؽ ،ك قد
 -1أحمد بابا التنبكتي :كفاية المحتاج ،ج1كج ،2ص.545
2

 -عبد اهلل عبد الرزاؽ :المرجع السابؽ ،ص.351

 -3السعدم :نفس المصدر ،ص.46

 -4الغربي :المرجع السابؽ ،ص.524-522

 -5أحمد بابا التنبكتي:نيل االبتياج ،ج1كج ،2ص.601
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كاف مكقفو شجاع مع الباشا المراكشي حيث أراد منو الباشا أف يكتب شيادة ضد مف أسر
مف الفقياء ك نفي إلى مراكش ،ليتخذىا حجة عمى إدانتيـ بالمركؽ عميو ،كأصبح بعد ذلؾ
1

محؿ احتراـ الباشا ك صاحب شفاعة عنده لكثير مف أىؿ تنبكت

ك اشتير اسمو بالصبلح

في نظر أىالي المنطقة ك أصبحكا يطمقكف اسمو مركبا " محمد بغيغ" عمى أكالدىـ
ك كانت كفاتو سنة 1593ـ عف عمر يناىز اثناف كسبعكف سنة.

3

 -3-2أحمد بن محمود بغيغ.

ىك ابف محمكد بف أبي بكر الكنكرم ،نزؿ مدينة تنبكت ك الزـ الفقيو أحمد بف محمد

بف سعيد ،كقد درس عنو مختصر خميؿ ،كقد رحؿ مع أخكه ك خالو كما سبؽ ذكره مف قبؿ
لمبقاع المقدسة ك قد تتممذ عمى يد العمماء الذيف التقى بيـ ىناؾ.

4

ك أخذ عف الحاج أحمد كالد أحمد بابا األصكؿ ك البياف ك المنطؽ ،ك ق أر عميو أصكؿ
السبكي ك تمخيص المفتاح ،ك تكفي يكـ الخميس  12رمضاف 978ق.

5

 -4-2إبراىيم بن أحمد بن محمد بغيغ.
ىك حفيد القاضي محمكد ك ابف الفقيو أحمد مف أخيار العمماء ك كبارىـ ،كاف فقييا
لغكيا أصكليا ،ك قد اشتير بعممو ك فقيو ك قد تكفي سنة 1048ق.

6

ثالثا :بيت عائمة أندغ.
انحدر منيا مجمكعة مف العمماء ك الفقياء الذيف أضافكا لمعمـ ك المعرفة في السكداف
الغربي كما حظي أغمبيـ بمكانة عالية بيف سكاف اإلقميـ النتسابيـ مف أسرة ذات عمـ كديف.

 -1عبد اهلل عبد الرزاؽ :المرجع السابؽ ،ص.352
2

 -مطير سعد غيث :المرجع السابؽ ،ص.282

3

 -الغربي :المرجع السابؽ ،ص.525

5

 -البرتمي :المصدر السابؽ ،ص.28

 -4األركاني :المصدر السابؽ ،ص.132
6

-األركاني :نفس المصدر ،ص.132
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 -1-3أبو عبد اهلل أندغ محمد.

بدأت شمس ىذه األسرة تسطع عندما تقمد منصب القضاء الفقيو العالـ أبك عبد اهلل

أندغ محمد بف محمد بف عثماف يف محمد بف نكح ،الذم يصفو السعدم بأنو " معدف العمـ

ك الفضؿ ك الصبلح"  1ك كاف تقمده ليذا المنصب الرفيع في فترة حكـ التكارؽ لمدينة تنبكت
في أكاسط القرف التاسع اليجرم( 15ـ) ك ىك جد المؤرخ ك مف ذرية الفقيو انحدر كثير مف
شيكخ العمـ ك الصبلح.

2

 -2-3أبو عبد اهلل بن المختار النحوي.
ىك أبك عبد اهلل أندغ محمد بف الفقيو المختار بف أندغ محمد حفيد عمر حفيد عمر بف
أحمد ،كالد أحمد بابا تقمد منصب إماـ مسجد سنكرم ،ك نعمتو السعدم بالكرع ك التكاضع
ك الثقة باهلل ،ك لو صيت فيو العمـ بعمكـ المغة العربية ك مدح الرسكؿ عميو الصبلة ك السبلـ
كىك ممف تخصصكا في سرد كتاب " الشفا" لمقاضي عياض في شير رمضاف بمسجد
سنكرم.

3

 -5-3المختار النحوي.
ىك المختار بف عمر بف أحمد السالؼ الذكر اشتير بمقب النحكم لتضمعو ىذا الفف
بجانب عممو بكؿ فف مف فنكف العمكـ اإلسبلمية عاصر ىك ك كالده الفقيو سيدم يحيى
التادلسي ،كتكفي في أكاخر العاـ الثاني ك العشريف بعد تسعمائة (حكالي 1516ـ).

4

 -6-3عمر بن أحمد.
ىك كالد ك جد أحمد بابا ك كاف عالما صالحا تتممذ عمى الفقيو الصالح القاضي مكدب
محمد الكابرم ك كاف حيا حكؿ بداية الثمث الثاني مف القرف التاسع اليجرم( 15ـ) ألف الشيخ
الفقيو مكدب الكابرم أدرؾ عمماء تنبكت في أكاخر دكلة مالي.

1

 -السعدم :المصدر السابؽ ،ص.28

 -2أحمد بابا تمبكتي :المصدر السابؽ ،ص.
 -3السعدم :المصدر السابؽ ،ص.27
 -4نفسو ،ص.67
5

 -أحمد بابا التمبكتي :المصدر السابؽ ،ص.64
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 -7-3أحمد بن أندغ محمد.

ىك العباس الفقيو بف أندغ محمد بف محمكد بف الفقيو أندغ محمد الكبير ك ىك مف

ذريتو كاف مف أذكياء العمماء ك لو معرفة بفنكف كشتى مف المعارؼ اإلسبلمية العربية منيا
معرفتو بالفقو ك النحك ك الشعر ك غيرىا مف الفنكف.

1

رابعا :بيت عائمة بمبالي.
جاءت مف الصحراء الكسطى ك استقرت في تنبكتك عرفكا بانتسابيـ إلى العمـ
ك المعرفة ك الفقو ك كاف ليـ دك ار كبي ار في نشر اإلسبلـ في السكداف الغربي.
 -1-4مخموف بن عمي بن صالح البمبالي.
الفقيو الحافظ الرحمة ،اشتغؿ بالعمـ عمى كبر عمى ما قيؿ فأكؿ أخذ عنو الشيخ
الصالح عبد اهلل بف عمر بف محمد أقيت أخك جدم بببلد كالتف ،ق أر عميو الرسالة ك رأل منو

نجاحو فحصنو عمى العمـ 2ك ترؾ التجارة فحصؿ لو الرغبة في الطمب فسافر لمغرب فأدرؾ

ابف غزم ك غيره فأخذ عنو ك انتشر عممو ك اشتير بقكة الحافظة حتى ذكر عنو فيو العجب
حتى قيؿ أنو يحفظ صحيح البخارم ثـ دخؿ ببلد السكداف كبمك كندككش ك غيرىا ك أق أر
أىميا ك جرل لو ىناؾ نكاز ك أبحاث مع الفقيو العاقب األنعمني ثـ دخؿ تنبكت ك درس
ىناؾ ك رجع ،ثـ رجع إلى الغرب فدخؿ مراكش ك درس بيا كسـ ىناؾ فرجع لببلده ك تكفي
بعد األربعيف ك تسعمائة.

3

 -2-4عبد اهلل بمبالي.
ىك أكؿ مف تكلى إمامة مف بيغاف في المسجد الجامع بتمبكتك جاء إلى ىذه المدينة
في أكاخر دكلة الطكارؽ ك في أكائؿ دكلة سني عمي دخميا رفقة الفقيو ك اإلماـ كاتب مكسى
لما عاد مف فاس ،تكلى إمامة بعد أف رحؿ إماـ سيدم أحمد مف تمبكت إلى فاس.

1

 -السعدم :المصدر السابؽ ،ص.167

2

 -أحمد بابا التمبكتي:كفاية المحتاج ،ج ،2ص.246

4

 -األركاني :المصدر السابؽ ،ص.123

3

-أحمد بابا التنبكتي :المصدر السابؽ ،ص.608
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خامسا :بيت عائمة التواتي.

ىي مف بيف أىـ العائبلت القاطنة بتنبكت ،أتكا مف التكات ك استقركا فييا ك اشتيركا

بعمميـ ىناؾ ،ك أف معظـ أفراد ىذه العائمة اشتغمكا في مجاؿ الفقو ك التعميـ ،ك يذكر ابف
بطكطة في كتابو أف الطريقة القادرية دخمت في إفريقيا الغربية عامة ؼ القرف

9ق15/ـ

عمى أيدم مياجريف تكاتييف الذيف اتخذكا مف كالتة كأكؿ مركز لطريقتيـ ،لكف أحفادىـ طردكا
فييا فمجأ ىؤالء األفراد إلى تنبكتك ؼ نفس القرف.

1

 -1-5أبو القاسم التواتي.
كاف الفقيو أبك قاسـ التكاتي قد رحؿ مع جماعة مف عمماء ك شرفاء تافيبللت

ك استقركا في تمبكتك ك جمس فييا معمما  ،2ك قد قاـ ببناء دا ار بالقرب مف المسجد األعظـ
كاف يستقبؿ فيو طمبة العمـ ك قد كاف األسقيا الحاج يصمي كراءه ك يطمب دعاءه ،كقد أنشأ
أيضا مقبرة بتنبكتك الكبرل التي حبس عمييا األسكيا صندكقا يحتكم عمى سنتيف جزء مف
3

القرآف.

كاف رحمة اهلل تعالى صالحا لمخير ك قد اتصؼ بصدقو كحقو ،كما أنو كاف إماما
بالمسجد الكبير بتنبكت ،ككاف ذا كرامات كبركات ،ككاف مف المداحيف لمرسكؿ صمى اهلل
عميو كسمـ ،كقد قاؿ البرتمي في كتابو عف ىذا  " :ك مكضع المدح كاف قريب مف داره
ك متى سمعيـ يمدحكف خرج إلييـ بالزعائؼ المسخكنة ،كأنما خرجف مف الفرف في تمؾ

الساعة ،حتى كلك كاف في جكؼ الميؿ ،حتى تبف لمناس أف ذلؾ مف كراماتو"  .4ك ىك الذم

إبتدأ قراءة الختمة في المصحؼ بعد صبلة الجمعة.

1

-ابف بطكطة :المصدر السابؽ ،ص.208

5

 -2مييكب بف فارح " :دور الفقياء المغاربة في نشر العموم الشرعية في بالد السودان خالل القرن5ه10-ه11/م-
16م" ،مجمة الباحث ،العدد ،17د.س ،ص.172

 -3الغربي :المرجع السابؽ ،ص.515
4

 -البرتمي :المصدر السابؽ ،ص.69

 -5الغربي :المرجع السابؽ ،ص.516
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لقد تكفي _رحمة اهلل تعالى_ في أكائؿ العاـ الثاني ك العشريف بعد تسعمائة ك يقاؿ أنو
كاف معو ىناؾ بتنبكت خمسيف رجبل تكاتييف ك قد كانكا أمثالو في الصبلح ك العمـ.

1

 -2-5ابن أبو القاسم التواتي.

بعد كفاة اإلماـ أبك القاسـ التكاتي جاء كلده إلى تمبكتك ،فقد طمب جماعة مف السكاف

مف القاضي أف يجعمو مكاف كالده في اإلمامة ك أخذ مكانة أبيو ،لكنو رفض ذلؾ ألنو عيف
إماما آخر مكانو ،ثـ عاد بعد ذلؾ إلى التكات.

2

 3-5الحاج بن أحمد األمين الممقب بالتواتي العالوي:
لقد كاف مف –رحمو اهلل تعالى -مف العمماء العامميف ،قائما باألمر بالمعركؼ كالنيي
عف المنكر ،مرشدا صالحا .تيابو المصكص كتخافو الظممة ،كقد انتفع عمى يده كثير مف
المياجريف ،التأبيف مف المفارقة ،كقد ناصر السنة حتى كاد أف يقيـ الحدكد في ببلده ،ككاف
مسمكع الكممة عند أىؿ بمده.
كاف مف أىؿ الميـ العالية ،كقد حج مرات بيت اهلل الحراـ ،ككاف كاف نزيو النفس عف
طعاـ الظممة ،تكفي رحمو اهلل تعالى عاـ 1157ـ بفزاف.

3

 4-5محمد بن عمي التواتي:
كاف مف بيف العمماء كالصالحيف التكاتييف الذيف قدمكا إلى تنبكت ،كقد أتى إلييا مع
بجماعة مف أبناء بمدتو ،كىك مف قاـ ببناء مسجد التكاتييف في تنبكت ،سنة
1190ق1776/ـ ،كالسبب الذم جعمو يقكـ بعممو البناء ،كىك كقكع خبلفات دينية بينو كبيف
أىالي مف تنبكت ،كاف مف األكلياء الصالحيف كقد عرؼ بالشمايؿ الطيبة كغ ازرة بالعمـ ،كاف
صالحا تقيا.

1

4

 -البرتمي :نفس المصدر  ،ص.70

2

-مقبلتي عبد اهلل ،جعفرم مبارؾ :معجم اعالم توات ،منشكرات الرياض ،الجزائر ،2012 ،ص61-60

4

 -األركاني :المصدر السابؽ ،ص.75

 -3البرتمي :نفس المصدر  ،ص.49-48
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المبحث الثالث :أثر البيوتات العممية في ازدىار مدينة تمبكتو

أوال :األثر السياسي:

منذ القرف الخامس لميجرم الحادم عشرم ميبلدم ،كاف معظـ ممكؾ السكداف الغربي
كباألخص مدينة تمبكتك كمكظفي ماليـ ككزرائيـ حينئذ مف العرب المسمميف ،كقد تمكنكا
لمكصكؿ مف خبلليـ إلى مراكز ىامة ،ككاف سبب ىذا إلماميـ بالقراءة كالكتابة ،كتحؿ بو
صفات مف الخصاؿ الحميدة كالصدؽ كاألمانة كحسف المعاشرة ،كىذا ما جعؿ ممكؾ
السكداف يقكمكف بتأسيس مسجد قريبا منيـ.

1

كقد أتاح لمعمماء كرجاؿ الديف لتقميدىـ في أرقى المناصب كالديكاف كاالستشارة بيـ
فأثركا في األىالي كأحكاميـ كتأثركا بيـ ،كأف معظـ العمماء الذيف سبؽ ذكرىـ مف قبؿ عممكا
في ميداف القضاء كاشتيركا بعدليـ كاتصفكا بالحؽ.
كما كاف ليـ أثر بنفكذىـ السياسي بفتح المجاؿ ليـ لممصاىرة األسر السكدانية
الحاكمة ك النبيمة ،كذلؾ الستثمار نظـ الكراثة التي كانت عف طريؽ األـ في الكظائؼ
القيادية ىناؾ ،ك أف ىذا أدل بيـ لمتعامؿ مع األسر الحاكمة ك النبيمة ك مختمفة الجماعات
الكافدة لممنطقة ،ىك كمو أثر عمى السكدانييف ك المغاربة فامتزجكا ك تصاىركا ك تشارككا
الحياة ،فيذا السبب الذم أتاح ليـ لتقمدىـ أرقى المناصب مثؿ القضاء ،الخزانة ،ك الديكاف
ك االستشارة ،فقد أثركا فاألىالي ك حكاميـ ك تأثركا بيـ.

2

ثانيا :األثر االقتصادي:
لقد برز تأثير العائبلت عمى الحياة االقتصادية في ببلد السكداف الغربي عامة ك في
751ق/

تنبكتك خاصة ،حيث بمغت القكافؿ التجارية القادمة إلييا مف الشماؿ اإلفريقي سنة

1350ـ اثني عشر ألؼ جمؿ ،ك نرل أف المدينة قد بغمت قكتيا في االزدىار في القرف
العاشر لميجرة ،السادس عشر ميبلدم .حيث عرؼ بالعصر الذىبي ليذه المدينة.

1
2

 البكرم :المصدر السابؽ ،ص.175 -مطير سعد غيث :المرجع السابؽ ،ص.302

 -3اليادم المبركؾ الدالي :التاريخ السياسي و االقتصادي ،ص.308-307
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ك لقد ساىمكا بشكؿ كبير في تقديـ ك تكسيع رقعة البقاع الخاصة بالنشاط التجارم
ك ازدىار طرؽ القكافؿ التجارية بيف شماؿ القارة ك غيرىا ،ك قد برز أثر كاضح في تغيير
نظـ المعامبلت التجارية كالمقايضة ك العمبلت ك المقاييس ك المكاييؿ ك األكزاف الزراعية
الثركة الحيكانية ،ك الصناعة .فقد قامك بتنظيـ ىذا المجاؿ.

1

ك قد عممكا عمى تنظيـ تجارتيـ تنظيما محكما فتمكنكا مف فتح فركع عديدة في معظـ
المدف(أكركبا ،أجيؿ ،تغازة) ،إضافة إلى أنيـ ساىمكا في تحديث المعامبلت التجارية التي
كانت تتـ طريقة المقايضة بالذىب أك الممح أك النحاس ،ك قد أصبحت بكاسطة العممة
النقدية ،ك قد نرل بأنيـ اىتمكا اىتماما كبي ار بالتجارة ىذا ألنيا كانت المصدر الرئيسي
لمدينة تمبكتك.

2

ثالثا :األثر الثقافي.

يعكد ازدىار تنبكت الثقافي إلى ىجرة الكثير مف العمماء فييا ،فبفضؿ ىذه العائبلت

العممية التي سكنت فييا أصبحت مف الناحية العممية ك الثقافية تضاىي الكثير مف المراكز
العممية العالمية في العالـ اإلسبلمي كالقيركاف ك فاس ك مصر ك قرطبة في األندلس ،كىذا
ما مكنيا مف أداء دكرىا في نشر اإلسبلـ ك الثقافة العربية في ببلد السكداف الغربي.

3

لقد تميزت مدينة تنبكتك عف غيرىا بالثقافة اإلسبلمية ك أف المذىب المالكي الذم
انتشر بيف شعكبيا ك الذم استمر إلى يكمنا ىذا ،ك قد كاف سبب ىذا ىك العمماء ك الفقياء

المغاربة الذيف استقركا بالمدينة ك جعمكا منو مذىبا رسميا ليا .4

كذلؾ ظير تأثيرىـ بالنظر إلى الكتب التي كانت ترد إلييا بكميات كبيرة ،كما ازدىر
عمميـ في مجاؿ التدريس ك القضاء ،ك قد بدأ اإلنتاج ك التبادؿ الثقافي ،فألفت العديد مف
الكتب التي كانت طرؼ عمماء البيكتات ،ك كذلؾ إقباؿ الطمبة بشغؼ عمى دراسة فييا

1
2
3

 مطير سعد غيث :المرجع السابؽ ،ص .360-359-ج.ت .نياني :تاريخ إفريقيا العام  ،ج ،4ص.215

 -مقاديـ عبد الحميد :المرجع السابؽ ،ص.70-69

 -4نعٌم قداح :المرجع السابق ،ص.65
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جميع أنكاع المعارؼ بالمغة العربية ك ىي التي كانت المغة الرسمية لممنطقة ،باإلضافة إلى
ظيكر المكتبات.

1

كما أف كجكد العمماء ك الفقياء بالمنطقة كاف ليـ دكر كبير في محاربة البدع
ك الخرافات التي كانت تسكد مف قبؿ في المنطقة ك ىذا مف خبلؿ استشارة كبار العمماء
ك االستعانة بيـ في كؿ األمكر.

2

كما أف تمبكتك عرفت أياـ سمطنة مالي نمكا كاسعا في العبلقات التي شممت إتجاىات
عديدة ك متعددة ،ك أف الصبلت الثقافية التي كانت أكسعيا مما أدل إلى ارتحاؿ الكثير مف
عمماء ممر إلى تمبكتك ليعممكا بيا ك ساىمكا لممنطقة في إيراد كتب إسبلمية كانت منتشرة
3

في القاىرة.

ك قد عرفت في أياـ األسقفييف كؿ المعارؼ التي تكصؿ إلييا العالـ سكاء عف طريؽ
الكتب التي كانت ترد إلييا ك عف طريؽ التجارة ك الفقياء ،ك أف ىذا االزدىار تحقؽ بفضؿ
ما تميز بو سبلطيف سنغام مف اجتذاب عدد مف العمماء المسمميف لممنطقة ك تكريميـ حيث
بدأ اإلنتاج ك التبادؿ الثقافي فقد ألفت العديد مف الكتب في فركع الفقو ك المنطؽ ك العركض
ك النحك ك التاريخ.

4

ك قد اكتسبت رحبلت الحج لمعمماء ك العامة طابقا دينيا ك عادكا بو إلى ببلدىـ
( تنبكت) مف خبلؿ أدائيـ لمناسؾ الحج ،ك ىذا التصاليـ بالعمماء ك الفقياء ك الجمكس في
مجالسيـ العممية ،ك كانكا يعكدكف إلى تنبكتك بتمؾ الثقافة اإلسبلمية المكتسبة مف الببلد
المقدسة ،ك كاف العالـ أك الفقيو عندما يؤدم فريضة الحج يضفي عمى نفسو شيء مف اليبة
ك الدرجة العالية بيف قكمو ،ك كاف أغمب أكلئؾ الحجاج يتأخركف في رحمة الحج ،ك ال
يعكدكف إال بعد قضاء مدة طكيمة ،ك ينتفعكا ىناؾ.

 -1عطية مخزكـ الفيتكرم :المرجع السابؽ ،ص.326-325
2

 -السعدم :المصدر السابؽ ،ص.76

4

 -عطية مخزكـ الفيتكرم :المرجع السابؽ ،ص.326-325

 - 3عصمت عبد اللطٌف دندس :المرجع السابق ،ص.168
5

 -مقاديـ عبد الحميد :المرجع السابؽ ،ص.126-121
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5

انــفصم انثاني :بيىتات انعهمية في تمبكتى و عىامم ظهىرها
رابعا :األثر االجتماعي.

لقد كاف أثر لمبيكتات العممية في الجانب االجتماعي ك قد يظير ىذا الغمتزاج الكاضح

بيف التقاليد المحمية ك التقاليد العربية اإلسبلمية الكافدة مف مناطؽ الكطف العربي ،مما أدل
إلى ظيكر نتاجا ليذا االمتزاج تقاليد عربية إسبلمية إفريقية.
فنرل أنو في البداية كاف الزكاج محصك ار فقط داخؿ العشيرة الكاحدة ك ىذا حفاظا عمى
تماسكيـ ،ك كاف االبف يسمى باسـ األـ ،ثـ اسـ عائمة األـ أك باسـ قبيمتيا ،ك األـ ىي
المسيطرة عمى النظاـ العائمي.

1

ك لكف بكجد البيكتات العممية ك بفقيائيا قد عممكا عمى تنظيـ الحياة االجتماعية بتنبكتك
ك قد صارت الكثير مف العادات االجتماعية تسير كفقا لمشريعة اإلسبلمية ك قد أصبحت
أسمائيـ عربية ،ك أصبح نسب الفرد ألبيو ليس ألمو.

2

إف أصحاب المنطقة في بداية األمر كانكا يمبسكف لباس مصنكع مف الجمكد ليستركف
أجسادىـ ،ك لكف بتأثير ىؤالء الصالحيف ك العمماء أصبح لباسيـ عمايـ يحيؾ مثؿ العرب
ك قماشيـ أبيض مف ثياب القطف الذم يزرع عندىـ ،ك أصبح اىتماميـ بالتأنؽ في مبلبسيـ
ك النظافة مف أجؿ الصبلة ك االغتساؿ يكميا ،ك التباىي بمبلبسيـ النظيفة ،ك أما النساء
فقد أصبحف ممتزمات بارتداء الحجاب ك معركفيف بسترتيـ ك حيائيـ.

3

ك قد بيف األركاني في كتابو أنيـ قد تأثركا أيضا في بعض مف أصناؼ الطعاـ التي
إنتقمت إلى المنطقة مف الشماؿ اإلفريقي إلى تنبكتك ك منيا أكؿ الكسكس.

4

كما نجد أيضا أنيا قد زالت الفكارؽ المكنية ك الطبقية في المنطقة بيف الكافديف ك بيف
أخؿ المدينة ،كقد تصاىركا ك تزكج ىؤالء ببنات مف المنطقة ك قد أنجبكا منيف ،ك قد تقيدكا
في نظاـ األسرة ك تعدد الزكجات حسب ضكابط الشرع اإلسبلمي بما يأمر ،ك أنيـ كانكا في
بداية أمرىـ ال يحترمكف المرأة ك يتعالكف مف نشأتيا ،لكف بكجكد ىؤالء العائبلت العممية

1

-مطير سعد غيث :المرجع السابؽ ،ص.368

2

 -نعيـ قداح :المرجع السابؽ ،ص.94

4

 -األركاني :المصدر السابؽ ،ص.14

 -3مطير سعد غيث :المرجع السابؽ ،ص.372-371
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انــفصم انثاني :بيىتات انعهمية في تمبكتى و عىامم ظهىرها
ك بفقييـ ك نشرىـ لمديف اإلسبلمي ك مبادئو الصحيحة أصبح ليا شأف عظيـ ك رفعكا
مكانتيا.

1

كما نرل أيضا تطكر ك تغير في بناء منازليـ ففي بادئ األمر كانت منازليـ تبنى مف

أغصاف األشجار ك جمكد الحيكانات ك كانت عمى شكؿ خياـ  ،2لكف تطكرت ك ازدىر نظاـ
البناء فييا ظيرت في بناء المنازؿ ك القصكر لمسبلطيف ك عرفت نظاـ الزخرفة ك النقش
عمى طابع اإلسبلمي المغربي.

3

1

 -مطير سعد غيث :نفس المرجع ،ص.370

3

 -مطير سعد غيث :نفس المرجع ،ص.374

2

 -حسف الكزاف :المصدر السابؽ ،ص.165
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اؿفصؿ الثالث:
دور البيوتات في نشر العمم و حركة التأليف
المبحث األكؿ  :دكر البيكتات العممية في العمـ ك الثقافة العربية االسبلمية
أكال  :دكرىـ في التعمي
ثانيا :تأسيس المكتبات
ثالثا :تكلييـ منصب القضاء ك االمامة
المبحث الثاني  :حركة التأليؼ لمبيكتات العممية
اكال  :عائمة اقيت
ثانيا  :عائمة اندغ
ثالثا :عائمة بغيغ
المبحث الثالث  :دكر البيكتات العممية في التكاصؿ العممي ك الثقافي
اكال  :مع ببلد المشرؽ
ثانيا :مع ببلد المغرب االسبلمي
ثالثا  :مع شعكب غرب افريقيا جنكب الصحراء (المدف المجاكرة

انــفصم انثانث :دور البيىتات في نشر انعهم وحركة انتأنيف
حظيت تمبكتك خبلؿ القرف 16ـ حركة عممية كفكرية ،كىذا بسبب البيكتات العممية
التي كانت تستقر فييا ،كمف خبلؿ إسياماتيا الحضارية لمدينة .فقد نشط التعميـ كالتأليؼ
بيا ،ككثرة بيا المراكز العممية ،كما ساىـ ىؤالء العمماء في تكطيد العبلقات الثقافية المدينة
مع باقي األقطار اإلسبلمية.
المبحث األول :دور البيوتات العممية في العمم والثقافة العربية اإلسالمية

أوال :دورىم في التعميم

لقد حظي التعميـ في تمبكتك بمكانة كبيرة مف السمطة كالشعب ،كىذا بالنظر كما كاف
يتيح الطالب مف مكانة مرمكقة في المجتمع بعد تحصيمو ،كاإلرتباطو بالمقكمات الدينية .كلما

كاف يتمتع بو العالـ مف تقرير مف الحاكـ كتقديس مف العامة  ،1ىذا ما جعميا تشيد نشاطا
كبي ار فيما يختص بحركة التدريس ،فقد ضمت مدارسيا العديد مف الطبلب كاألساتذة .2

لقد ساىمت البيكتات العممية في تنشيط الحركة التعميمية ،ككاف ليـ دك ار بارز في
مجاؿ التعميـ ،فقد ظير منيـ عمماء بارزكف في مجاؿ التدريس .كما كاف ليـ دكر في فتح
بعض المساجد الصغيرة ك إنشاء الكتاتيب لمتحفيظ بيا القراف لؤلطفاؿ الصغار

نسبة كبيرة مف المدرسييف بتمؾ المدينة مف بمداف المغرب .4

 .3ككانت

كمف أشير البيكتات التي كانت ليا أثر كاضح مف التعميـ كالتدريس ىي عائمة أقيت
فقد قامكا بتدريس عدد مف العمكـ المختمفة سكاء العربية أ الفقيية ،كقد ظير منيـ مف ذاعت
شيرتو داخؿ تنبكت كخارجيا ،كقد كاف ليذه العائمة دكر في مرحمة التعميـ العالي الذم كاف

1
2

الغربي :المرجع السابؽ ،ص.546 -نعمة عبد السبلـ :المرجع السابؽ ،ص.206

 -3الغربي :نفس المرجع ،ص.547

 -4السعدم :المصدر السابؽ ،ص.48
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انــفصم انثانث :دور البيىتات في نشر انعهم وحركة انتأنيف
يعتمد أساسا عمى األميات الذم يدرسو ،فقد كاف جكىر التعميـ في ىذه المرحمة يعتمد عمى
شرح النصكص كاستيعابيا كالتعميؽ عمييا كفقا لؤلسمكب التعميمي التقميدم.

1

 -1سكزم أباضة محمد حسف" :عائمة أقيت واسياماتيا الثقافية في تنبكت" ،مجمة الدراسات اإلفريقية  ،العدد2004 ،26
ص150
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انــفصم انثانث :دور البيىتات في نشر انعهم وحركة انتأنيف
كمف أىـ العمماء الذيف برزكا في التدريس نجد  :الحاج أحمد بف عمر فقد ذاعت
شيرتو في عمكـ المغة كآدابيا ،كىك يمثؿ الفرع البكرم ليذه العائمة ،فقد نيؿ ىذا العمـ عف
خالو النحكم الشيير الذم كاف لغكيا كعركضيا ،ككاف ذا فصاحة في األدب ،كقد اشتغؿ

بالعمـ كالتدريس طكاؿ حياتو ككاف فقييا لغكيا نحكيا عركضيا 1 .كنجد أيضا عبد اهلل بف عمر
بف محمد أقيت برز في عمـ النحك كالفقو ،فقد نبغ في النحك ك الفقو كالمغة ككاف ضميعا
فييا .كقد مارس التدريس في تمبكتك.

2

لقد كاف الفقيو محمكد بف عمر بف محمد أقيت أيضا مدرسا بيا ،فقد عمؿ عمى إحياء
العمكـ بببلده كقد كثر عميو طمبة الفقو الذم كاف مف بينيـ فئة مف النجباء كمع مركر الكقت

بالتدريس عنده أصبحكا عمماء  .3ككاف ىك أكؿ مف إبتدأ بتدريس مختصر الخميؿ  .4كذلؾ
نجد العالـ كالفقيو أحمد بابا التبكتي فقد كاف لو دكر في التعميـ حيث جمس لمتدريس في

تمبكتك كقد اجتيد في بداية حياتو في خدمة العمـ  .5كاعتنى بو طكؿ عمره ،كقد درس العمكـ
العقمية كالفقمية في مدينة تمبكتك التي كانت في ذلؾ الزمف عاصمة العمكـ كالثقافة اإلسبلمية

في ببلد السكداف ،كقد كاصؿ تدريسو في المساجد حتى تكفي  . 6كنجد أيضا الفقيو أحمد بف
أحمد بف عمر أقيت كذلؾ عمؿ عمى التدريس كقد برع في عمـ الحديث كالفمؾ كاليندسة.
ككاف أيضا العاقب بف محمد أقيت عمؿ كذلؾ عمى التدريس بتنبكتك

 .7كنجد أيضا الفقيو

محمد بف محمكد بغيغ الكنكرم عمؿ بالتدريس ىناؾ ككاف يدرس ساعات طكيمة خبلؿ اليكـ

 -1سكزم أباضة محمد حسف :المرجع السابؽ ،ص.151
 -2أحمد بابا التنبكتي :نبيل االبتياج ،ج1ك ،2ص.235
 -3أحمد بابا التنبكتي :كفاية المحتاج ،ج  ،2ص245

 -4الغربي :المرجع السابؽ ،ص.516

 -5مقاديـ عبد الحميد :المرجع السابؽ ،ص.172
 -6قاسـ جاخاتي :المرجع السابؽ ،ص.73

 -7الغربي :المرجع السابؽ ،ص.518
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انــفصم انثانث :دور البيىتات في نشر انعهم وحركة انتأنيف
في المسجد  .1كنرل أيضا إبراىيـ بف أحمد بف محمد بغيغ الذم اشتير بعممو كذلؾ عمؿ

بالتدريس .كغيرىـ مف العمماء الذيف ساىمكا بتعميميـ في تنشيط الحركة العممية .2

أما عف أىـ العمكـ التي قامكا بتدريسيا ،فنجد عمكـ المغة كالنحك كانت مف أىـ ىذه
العمكـ ألف تعمـ القرآف كالمغة العربية مف أىـ الضركريات .فقد ارتبط اإلسبلـ بالمغة العربية
كاحتمت عندىـ مكانة القداسة ألنيا لغة القرآف ،فعف طريؽ معرفتيا يتـ التعرؼ عمى العمكـ
الدينية جميعيا ،فقد أصبح أساس التعميـ ىك حفظ القرآف كتفسيره كدراسة المغة العربية

كالعمكـ اإلسبلمية  .3كقد اتصؼ التعميـ بانتظاـ في مراحمو ،كقد تمثمت ىذه المراحؿ فيما
يمي:
أ-المرحمة االبتدائية  :كفيما يتعمـ التمميذ الحركؼ اليجائية ليسيؿ عميو قراءة القرآف

ك الكتابة في المكح ،ككاف التبلميذ يكتبكف ما تيسر مف آيات القرآف الكريـ في األلكاح كال

يجكز ليـ محكىا إال بعد حفظيا كعرضيا عمى الشيخ الذم يأذف ليـ بمحكىا ككتابة آيات
أخرل بطريقة تسمسمية .حيث تعد ىذه المرحمة أساسية لمطبلب حيث يتزكدكف فييا معرفة
مبادئ القرآف ك الكتابة كعادة ما تضـ ىذه المرحمة الصبا ككانت مدة بقاء الطالب تتراكح ما

بيف الخمسة أك الستة أعكاـ .4أم مستكل ىذه المرحمة ال يتجاكزكف مرحمة الصبا .5

أما طريقة التعميـ فكانت في األلكاح الخشبية التي يكتب فييا الطالب الحركؼ اليجائية
كيبدأ بحفظيا كتعمميا مف طرؼ المعمـ الذم يستعمؿ أدكات الكتابة كالتعمـ الخشبي كالمدكاة
بالصمغ ،فيجمس الطبلب أمامو في شكؿ حمقة دائرية كيكتب ليـ ثـ يقكؿ كىـ
المممكءة
َ
يرددكف مف كرائو كىكذا حتى ينتقؿ الطالب إلى مرحمة الكتابة بنفسو دكف معمـ ،ثـ يصبح
دكر المعمـ التكجيو كتصحيح األخطاء التي يقع فييا الطبلب ،إضافة إلى تحفيظ بعض
المثكف الفقيية كالمغكية ،كقد يصؼ حسف التكازف طريقة التعميـ في ببلد السكداف الغربي

 -1أحمد بابا التنبكتي :كفاية المحتاج ،ج  ،2ص.545
 -2األركاني :المصدر السابؽ ،ص.132

 -3سكزم أباضة :نفس المرجع ،ص.151

 -4عبد اهلل عيسى :التعميم في غرب إفريقيا خالل القرن 16م" ،مجمة البياف العدد ،328سبتمبر  ،2014ص.5
-5عبد القادر زبادية :حركة التعميم في تمبكتو ،ص.44
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انــفصم انثانث :دور البيىتات في نشر انعهم وحركة انتأنيف
بقكلو":كيعمميـ المعمـ القراءة كالكتابة كليس في كتاب معيف بؿ االستعانة بألكاح خشبية كبيرة
يكتب عمييا التبلميذ كيقتصر درس كؿ يكـ عمى آية مف القرآف في سنتيف أك ثبلث سنكات
ثـ يستأنؼ ذلؾ عدة مرات إلى أف يجيد الطفؿ تعممو بصكرة متقنة جدا كيحفظو عمى ظير
قمب أك يدرؾ بعد انقضاء مدة سبع سنيف كمف ثـ يعمـ المعمـ األكالد قميبل مف الخط .1

كباىتماـ أىؿ المنطقة كحرميـ عمى تعميـ أكالدىـ القراءة كالكتابة كتحفيظيـ كتاب اهلل
فقد انتشرت الكتاتيب التي كانت تضـ أعداد مف التبلميذ ،كأصبحت كؿ كاحدة منيا بمثابة

مدرسة ابتدائية مستقمة بذاتيا 2 ،ممحقة بالمساجد كحيث تكجد في جانب كؿ مسجد غرفة أك

غرفتاف لمتدريس ،حيث يتـ التدريس في دكر قرية مف المسجد أك تحت ظبلؿ األشجار  .3كقد
كانت تنتيي ىذه المرحمة بحفظ بعض المبادئ الفقيية كبختـ القرآف كامبل أك أجزاء منو

.4

كبيذا تككف مناسبة لتكريـ الصبي ،ككذا حفظو القرآف كامبل حيث تقاـ لو كليمة كبيرة ،كيأخذ
التمميذ المكح الذم درس فيو كيطكؼ بو عمى بيكت معمميو كأقاربو .كيصحبو في طكافو

مجمكعة مف زمبلءه في الدراسة ،كيذبح أبكه الغنـ كالبقر .5

أـ فيما يخص مكانة المعمـ كتكريمو في المنطقة أنو عندما يصؿ الطفؿ إجازة جزء ال
بأس بو مف القرآف الكريـ ،يقكـ كالده بتقديـ ىدية معينة لممعمـ ،ككاف التبلميذ يبذلكف
جيكدىـ في حفظ القرآف الكريـ ،ككاف التبلميذ يبذلكف جيكدىـ في حفظ القرآف الكريـ .ككاف
مف ينجح في بمكغ ذلؾ كاف يسمى "حافظا" ،ككاف القرآف الكريـ ىك المصدر لممعرفة كالتعميـ
لذا حرصكا عمى مداكمة قراءتو  .6قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسـ"خيركـ مف تعمـ القرآف

كعممو".

-1حسف الكزاف :المصدر السابؽ ،ص.539

 -2مقاديـ عبد المجيد :المرجع السابؽ ،ص.59
 -3عبد اهلل عيسى :المرجع السابؽ ،ص.6

 -4زماف عبيد كناس :المرجع السابؽ ،ص.221

 -5محمكد كفت :المرجع السابؽ ،ص.181
6عبد اهلل عيسى :نفس المرجع،ص- .6
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ب/مرحمة التعميم الثانوي والعالي :في ىذه المرحمة االلتحاؽ لياتيف السنتيف لـ يكف

محدد كمشترط ،كذلؾ ألف التعميـ كاف حر بالنسبة اللتحاؽ الطمبة ،كعادة ما تككف في

المساجد ،ففي التعميـ الثانكم كاف التعميـ يتـ في جامع سنككرم ،حيث تدرس فيو المكاد
األكثر كضكحا كبساطة ،مثؿ النحك كالفرائض كالببلغة ،ثـ يندرج الطالب مف الدراسات
البسيطة إلى الكتب كالمؤلفات األكثر تقيدا كعمكـ التفسير كالحديث كالتاريخ كالعمكـ العربية.

1

كاف يتكلى التدريس في ىذه المرحمة غالبا ما يسمكف بػ"األشياخ" كيبدك أف األشياخ
كالعرؼ العاـ أنذاؾ ،حيث كانكا متكسطي الثقافة بالنسبة لؤلساتذة .كلكف عدد مف األساتذة
تعاطكا أيضا تدريس مثؿ ىذه المؤلفات ،كيبدكا أنيـ كانكا يقسمكف أكقاتيـ خبلؿ النيار
فيدرسكف مثبل في الصباح طبلب في مستكل الثانكم ،ثـ يجمسكف بعد الظير لطبلب
المرحمة العميا أك العكس بيف المرحمتيف .كمف مستكيات التعميـ بيف المراحؿ ككاف لكؿ مرحمة

منيج خاص بيا.2

أما بالنسبة لمتعميـ العالي في تمبكتك فكاف يتـ أيضا في جامع سنككرم ،حيث كانت
تدرس فيو المكاد بشكؿ اختصاصات ،كيتـ تناكليا بتفصيبلت كاسعة كتناقش فيو المسائؿ
عمى مستكل أميات المؤلفات التي عرفيا المسممكف .كقد بمغ عدد الطمبة في حكالي عشرة
أالؼ إلى خمسة ألؼ طالب مف مختمؼ الجيات ،كأنو كاف البعض مف الشيكخ مف يجمس
لمتدريس مف الصباح إلى الظير ثـ ينصرؼ ،إلى عمؿ آخر يكسب منو معيشتو ،كالبعض
منيـ يستمر في التدريس حتى الغركب كال يقكـ إال لمصبلة كالغذاء

3

أما فيما يخص المنيج الدراسي لياتيف المرحمتيف فيي تدرس المكاد بشكؿ تخصصي،
كتمتاز بتفصيؿ كاسع ،كاألمر الذم يعكس مدل تأثير المؤلفات المغربية في الحياة كشركح
إبف القاسـ ،ككتب المغيمي ،كمكطأ اإلماـ مالؾ كغيرىا ،كىي كتب كاف العمماء يقكمكف

 -1مريـ بام كآخركف :المرجع السابؽ ،ص.63

 -2عبد القادر زبادية :حركة التعميم في تمبكتو ،ص.44

 -3مريـ بام كآخركف ،نفس المرجع ،ص.64.63
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اء عف طريؽ المشافية أك عف طريؽ الكتابة ،إضافة إلى ىذا
بتدريسيا ن
شرحا كتعميقنا ،سك ن
تدريس الحديث النبكم الشريؼ.1
كقد تعتبر ىذه المرحمة أشد صعكبة كأكثر عمقا مف المرحمة السابقة ففي ىذه المرحمة
ينتقؿ الطالب مف دراسة المجمؿ إلى المفصؿ كمف االختصاصات إلى الشركح كالتعمقات

كالدقة 2،أما أسمكب الشيكخ كاألساتذة في ىذه المرحمة فيغمب في تعامميـ مع طمبتيـ

التكاضع كالمبف كالتبسيط في المسائؿ مع كثرة الشركحات ،إضافة إلى اتصافيـ بصبرىـ
عمى المناقشات المختمفة مع طبلبيـ حتى يتمكف ىؤالء مف بمكغ أىدافيـ ككانت الطريقة
الشائعة في التدريس أف يممي األستاذ رأيو في المسائؿ عمى طمبتو ،كبعد أف يق أر الطمبة في
تكضيحا عمى كؿ شيء شكؿ
الكتاب المقر بحضكر األستاذ ثـ يطمب مف كؿ كاحد منيـ
ن
عمييـ كأثناء ذلؾ يكتب الطمبة التفسيرات التي يعطييا األستاذ جك نابا عمى استفساراتيـ .3

كقد اختمت جامعة سنكرم في تنبكتك الريادة في ىذه التعميـ حيث يقصدىا الطبلب مف

جميع أنحاء ببلد السكداف كخارجيا ،كما كاف ال يجمس فييا إالّ العمماء الكبار المتخصصيف

في جزئيات العمكـ الفقيية كالمغكية ،كقد إمتيازات بالحرية التامة في نظاـ التدريس  ،4إضافة
إلى ىذا أنو كاف القضاة ىـ الذيف يشرفكف عمى ىذا النكع مف التعميـ.5

عند النظر إلى أمكنو التدريس لكؿ مراحؿ التعميـ في تمبكتك نجد أف المساجد كالجكامع
ىي األمكنة األساسية ،ككاف مف أشيرىا كأكثرىا اكتظاظا بالطمبة كالمدرسيف خبلؿ القرف
السادس عشر جامع سنككرم ،كيقع ىذا األخير في القسـ الشمالي مف مدينة تمبكتك إضافة

إلى مساجد أخرل ،كقد كانت بعض الجكامع تحتكل عمى مراحؿ التعميـ الثبلث .6

-1عبد اهلل عيسى :المرجع السابؽ ،ص.7

-2مطير سعد غيث :المرجع السابؽ ،ص.222

 -3زماف عبيد كناس :المرجع السابؽ ،ص .227
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أما بالنسبة لتنقبلت األساتذة كالطبلب فنجد أف نسبة كبيرة مف المدرسيف أتك مف بمداف
المغرب ،أما الطمبة فقد كانت ليـ خبلؿ القرف السادس عشر حركة نشيطة كراء طمب العمـ
كأكثر الذيف كانكا يردكف عمى تمبكتك كانكا مف المناطؽ الغربية ،ككثي ار مف الطمبة كانكا
حينما ينيكف دراستيـ في تمبكتك ،ينتقمكف إلى المغرب األقصى أك إلى المشرؽ أك إلى

المغرب.1

ج/التعميم الميني:

يعتبر ىذا النكع مف التعميـ قميؿ مقارنة بالمرحمتيف السابقتيف ،لكف رغـ قمة ىذا النكع

مف التعميـ كاقتصاره عمى مينة الخياطة ،كبعض الميف األخرل كصناعة السيكؼ كالحراب
فإف ىذه التدريس كاف يتكاله معممكف مخصصكف عرفكا ب" شيكخ الرؤساء"

 ،2كقد كصؼ

حسف الكزاف ىذا النكع مف التعميـ عندما زار تمبكتك في القرف العاشر اليجرم حيث

قاؿ":كدكاكيف لمصناع كالتجار كالسيما دكاكيف نساجي أقمشة القطف"  ،3كقد تحدث محمكد
كعت عنو حيث بيف أنو يكجد في تمبكتك كحدىا بستة كعشركف بيتا بيا .مابيف خميس
كسبعيف إلى مائة تمميذ كقد أشار أيضا إلى كجكد مدارس الصناعات التقميدية حيث قاؿ:
"كأخبرني محمد بف المكلكد أنو رأل منيا ستة كعشركف بيتا مف بيكت الخياطيف المسماة بتندا
كلكؿ كاحد مف تمؾ البيكت شيخ معمـ كعنده مف المتعمميف نحك خمسيف ،كعند بعضيـ
سبعيف إلى مائة".

4

ككاف التدريس كالعمؿ يتـ في بيكت كمقر عمؿ شيكخ الميف ،كعادة ما كانت ىذه
مينا
الميف الحرفية تتكازف حيث تنتقؿ مف األب إلى االبف حتى احتكرت بعض األسر ن

أحيانا يجتمع أصحاب الميف الكاحدة في مكاف كاحد ،ك يككف ليـ شيخ يشرؼ عمى
معينة ،ك ن

-1

محمد كعت :المصدر الساب  ،ص.80
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شؤكنيـ كيدافع عف حقكقيـ ،كأف ىذا التعميـ لـ يستقطب معمميف كأساتذة مف أفراد البيكتات

العممية ألنو لـ يختصكا في ىذا المجاؿ.1
اإلجازات:

لقد عرؼ المدرسكف كالطبلب في تمبكتك خبلؿ القرف السادس عشر نظاـ الشيادات

أك ما يسمى باإلجازات  ،2كقد كانت الشيادات تمنح فردية ،بمعنى أف الطالب يستطيع

الحصكؿ عمى شيادة مف األستاذ في المكاد التي يتقنيا  ،3كيقكؿ عبد الرحمف السعدم عف
أستاذه الذم أعطاه إجازة" :باحثتو كثي ار في المشكبلت ،ك راجعتو في الميامات ،كبالجممة

فيك شيخي كأستاذم ما نفعني أحد كنفعو كبكتبو ،...كأجازني بخطو جميع ما يجكز لو

كعنو.4

فاإلجازة المادة العممية ىي إذف أك رخصة تتضمف المادة العممية الصادرة مف أجميا
يمنحيا األستاذ لمطالب ،كتككف اإلجازة ليذا المعنى طريقة مف طرؽ نقؿ الحديث كتحممو مف
الشيخ إلى مف أباح لو نقؿ الحديث عنو  ،5كىي إقرار األستاذ بأىمية الطالب بعد تحصيمو
التاـ لفف مف الفنكف كيتـ النطؽ بذلؾ اإلقرار كيحرر عمى كرقة تعطى لمطالب المتخرج .6
كانت طريقة اإلجازة بسيطة ككانت مما يتبلءـ ،كالطريقة اؿ التي تستند إلى تأكد
األستاذ مف أف الطالب قد أحرز عمى التمكف الكافي في مادة يتقنيا .كأف األستاذ كاف يراعي
بدقة مدل الكفاءة التي يككف قد تحصؿ عمييا الطالب في دراستو ،كأف الشيادات كانت في
شكؿ انطباع يسجمو األستاذ عمى مذكرات الطالب في مادة أك أكثر ،بعد أف يككف الطالب
قد اطمع عمى كؿ المؤلفات الكبيرة كالصغيرة في مكضكعيا ،كأجاد تحصيؿ المعمكمات

المكجكدة بيا .7ككاف أكلئؾ الطمبة في تنبكتك يجتيدكف في الحصكؿ عمى ثناء مكتكب مف
 -1مطير سعد غيث :المرجع السابؽ ،ص.226

 -2عبد القادر زبادية :حركة التعميم في تمبكتو ،ص.46
 -3سميماني يكسؼ :المرجع السابؽ ،ص.168
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بعض أساتذتيـ أك عمى إجازة عممية جزئية أك عامة ،ألف مف شأف ذلؾ أف يفتح ليـ أبكاب

التدريس كالتكظيؼ في ببلدىـ. 1
ثانيا  :تأسيس المكتبات

مع اتساع الحركة الفكرية خبلؿ القرف السادس عشر كاتساع استيراد الكتب مف المشرؽ

ك المغرب ،كتكفر الكرؽ بالمنطقة كزيادة عدد المتعمميف أصبح الكتاب يبلقي ركاجا كبي ار
فيقتنيو الناس أكثر االقتناع أك لمتبرؾ ،كقد كانت أثماف الكتب مرتفعة بالقياس إلى مراكش أك
فاس ،حيث اعتنى العمماء باقتناء الكتب كاستنساخيا كتممكيا ،كقد استكل في ذلؾ الممكؾ
كالتجار الذيف لـ يفرطكا في متعة تككيف خزائف في بيكتيـ ،كقد انتشرت المكتبات الخاصة

في تنبكتك بشكؿ كاسع .2

لقد لعبت المكتبات دكر ىاـ في تعميـ كتثقيؼ طمبة العمـ في المنطقة كباقي المناطؽ
األخرل كقد تجمت حاجة الناس إلى الكتاب أكثر فأكثر مف حاجاتيـ األخرل ،كلتمبية ىذه
الحاجة الماسة كاف مف الضركرم إيجاد الكتب التي ىي عماد الثقافة كالمعرفة ،كىي التي

ساىمت في انتشار الثقافة اإلسبلمية في تنبكتك .3

كانت الكتب مف أىـ سمع تجارة عبر الصحراء كقد كانت ال تخمك قافمة مف المغرب
باحا
إلى تمبكتك ك مف الكتب ألف أسعارىا تفكؽ ما يدفع نظير أم سمعة أخرل ،كقد تدر أر ن

تفكؽ أرباح سعائر البضائع  .4كألنو كثر طمبيا غمت أسعرىا  ،5كال يبدك أف غبلء السعر مف
مف ندرة السمع ،كانما سكؽ الكتب كانت نافقة ،كتقتني حتى في القرل النائية ،كعمى ىذا لـ
يكف غر نيبا أف تتطكر مناعة نسخ الكتب ،كيقكىـ بذلؾ متخصصكف ميرة أك العمماء بأنفسيـ
كىذا السبب الذم أدل إلى تككيف عدد كثير مف المكتبات الخاصة بالمنطقة ،منيـ مكتبات

 -1الغربي :المرجع السابؽ ،ص.547

 -2العربي :المرجع السابؽ ،ص.556
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خاصة غير يسيرة كمنيـ مف يعطييا لطبلب العمـ  .1حيث يقكؿ أحمد بابا عف كالدم أنو

جماعا لمكتاب ،كافر الخزانة ،محتكية عمى كؿ ِ
سمكحا بإعارتيا"  ،2كذكر
غاؿ نفيس،
"كاف
ن
ن
أيضا عف شيخو الفقيو محمد بف محمكد بغيغ الكنكرم أنو يبذؿ نفائس الكتب العزيزة لطمبة
ن
العمـ،كأىمو كال يفتش عنيا بعد ذلؾ ما كاف مف جميع الفنكف ،فضاع لو جممة مف كتبو ،نفعو

كتبا فيعطييا ليـ ،مف غير معرفتيـ مف ىـ  3كنجد
اهلل بذلؾ ،ككاف يأتي لبابو طبلب يطمبكف ن
اءا ،ككف يبذؿ الكتب النفسية لمف يرغب فييا
بأنو ميتـ بشراء الكتب كنسخيا أك تحصيميا شر ن
دكف السؤاؿ عف إرجاعيا. 4

لقد كاف لمعمماء دكر كبير في تأسيس المكتبات كتزكيدىا بالكتب ،كمف أىـ المكتبات
التي كانت في تمبكتك ىي المكتبات التي امتمكتيا عائمة آقيت ،فقد اشتيرت ىذه العائمة
بممكيتيا لمكتب كالمكتبات الخاصة ،فقد تكفرت ألفراد ىذه العائمة جميع العكامؿ التي
ساعدتيـ عمى اقتناء مجمكعات كبيرة مف الكتب كالمخطكطات النادرة التي قد أكدعكىا إلى

مكتباتيـ الخاصة ،كقد كرثكىا بعضيـ لبعض  .5كما اقتنكا بعض كتبيا مف التجارة ،كمما

كاف يجمبو الحجاج معيـ مف المشرؽ  ،6فقد حازكا ىذه الكتب عف طريؽ الشراء مف التجار
الذيف كانكا يحرصكف عمى اإلنجاح في ىذه السمعة التي كانت تأتي بأرباح تفكؽ أرباح السمع
األخرل ،ففي مدينة تنبكتك كانت تباع الكثير مف الكتب المخطكطة التي تأتي مف ببلد
البربر عف طريؽ القكافؿ التجارية ،فقد كانت تأتي الكتب ك المؤلفات المغربية .7

كما نرل أيضا أنيـ قد حصمكا عمى بعض كتبيـ عف طريؽ اإلىداء ،كذلؾ أثناء
قياميـ برحبلت لمشرؽ ألداء فريضة الحج ،فيناؾ كانكا يمتقكف بمجمكعة العمماء الكبار الذيف
كانكا ييدكف إلييـ كتبيـ التي ألفكىا أك الكتب التي كانكا يممككنيا ،كىذا مثمما أتى غيرىـ مف
-1عز الديف مكسى :دراسات إسالمية غرب إفريقية ،دار الغرب اإلسبلمي ،ط1424 ،2ىػ2003/ـ ،بيركت ،ص.128
 -2السعدم :المصدر السابؽ ،ص.42
 -3نفسو :ص.44

 -4أحمد بابا التنبكتي :نبيل االبتياج ،ج1ك ،2ص501

-5سكزم أباضة محمد حسف :المرجع السابؽ ،ص.155
 -6الغربي :المرجع السابؽ ،ص.556

 -7سكزم أباضة محمد حسف :نفس المرجع  ،ص.155
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العمماء ،1كما حصؿ بعض أفراد ىذه العائمة عمى الكتب عف طريؽ النسخ فيذا أحمد بف

كعددا مف الكتب  .2كمف خبل
عمر ابف محمد أقيت قاـ بنسخ كتبو ككتب بخطو عدة دكاكيف
ن
ىذا نشير إلى أىـ الكتب النفسية ،التي كانت ىناؾ:
-1مكتبة أحمد بابا التنبكتي  :فيي مكتبة ىذا العالـ الفقيو الذم ينتمي إلى عائمة

عظيما عمى جمع
أقيت ،فكانت ىذه المكتبة غنية بمئات المجمدات مف أىـ الكتب النفيسة،
ن
الكتب كالمخطكطات ،فأنشأ بذلؾ مكتبة عممية عريقة احتكت عمى مجمكعة كبيرة مف أنفس

شيكعا  ،3كقد قدر أحمد بابا مؤلفات مكتبية التي كانت أقؿ مف
المصنفات كأىميا كأكثرىا
ن
كتبا كأىمية بألؼ كستمائة مجمد  ،4ذلؾ استفاد أخمد بابا التنبكتي مف خزانة
مكتبات أسرتو ن

منصكر السعدم في فترة كجكده بمراكش عاـ ( 1016-1002ىػ1606-1593/ـ) فقد كانت
الكتب تنياؿ عميو ،ككاف طبلبو كأصدقائو يزكدكنو بما لدييـ مف الكتب النفيسة ،كقد احتكت

كتبا . 5
عمى ألؼ كتسعمائة مجمد كاعتبر نفسو اقؿ عشرتو ن

-2مكتبة الحاج أحمد :أسسيا أحمد بف عمر بف محمد التنبكتي الذم اشتير بالحاج
أحمد ،سميت ىذه المكتبة باسمو كقد عرؼ الحاج أحمد بالعمـ كاالعتناء بطمبتو ،فقد كانت

مكتبتو غنية بأميات الكتب المتداكلة كالمشيكرة في شتى فنكف المعرفة  .6فقد كرث عف جده
عددا مف الكتب ،ألنو قد حصؿ بعض
ألمو الفقيو أند غمحمد كخالو الفقيو المختار النحكم ن
أفراد أسرة أقيت عمى نسخ مف الكتب عف طريؽ الميراث العائمي ،كاحتفظكا بيا في مكتباتيـ
الخاصة ،كما أفادكا بيا غيرىـ مف طبلب العمـ.

7

 -1الغربي :نفس المرجع  ،ص.557

 -2سكزم أباضة محمد حسف :نفس المرجع  ،ص.156
-3سميماني يكسؼ :المرجع السابؽ.165 ،
 -4الغربي :نفس المرجع ،ص.557

 -5سكزم أباضة محمد حسف :نفس المرجع  ،ص.157-156
 -6سميماني يكسؼ :المرجع السابؽ ،ص .166

 -سكزم أباضة محمد حسف :المرجع السابؽ ،ص.156
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 -3مكتبة آل أقيت :إف مؤسس ىذه المكتبة العممية الخاصة ىك الفقيو أحمد بف أحمد

بف عمر بف محمد أقيت ،فقد اشتير بالعمـ كجمع الكتب النفيسة ،كقد كانت مكتبتو في غنية،
حيث لجأ إلييا طمبة العمـ في مجاؿ البحث كالدراسة كىكذا كانت ىذه المكتبة في طميعة

1
جامعا لمكتب كافر الخزانة التي كانت تحتكم
كاف
بأنو
عرؼ
فقد
،
مكتبات تنبكتك الخاصة
ن
عمى كؿ نفيس ،ككاف يسمح بإعارتيا ،كقد ترؾ حكالي سبعمائة مجمد كرثيا إبنو مف بعده

أيضا عمييا.2
كزاد ىك ن

ىكذا كاف لممكتبات الخاصة لعمماء تنبكتك فضؿ في أنيا حافظت عمى مجمكعة كبيرة
مف الكتب التراثية كالفقيية التي قدمتيا إلى طبلب العمـ ،فقد تكفر لدييـ في تمبكتك رصيد
اءا مف المغرب أك مف المشرؽ داخؿ تنبكت ،كما أف
متنكع مف التراث الفكرم كالثقافي سك ن
ىذه المكتبات الخاصة ساعدت العمماء عمى الكصكؿ إلى مرحمة ناضجة مف التفكير أىمتيـ
لممشاركة في الحركة الفكرية .فساىمكا في خدمة الثقافة العربية كاإلسبلمية فترككا لممكتبة
العربية كاإلفريقية العديد مف التأليؼ المتنكعة.

3

كأف بفضؿ ىذه المكتبات ازدىرت حركة

كبير في مختمؼ العمكـ التي برعكا في
ازدىار نا
نا
التأليؼ المحمي في القرف السادس عشر
4
تدريسيا
ثالثا :تولييم منصب القضاء و اإلمامة.

استكماال لمبيكتات العممية في نشر الثقافة العربية اإلسبلمية في مدينة تنبكت تبف

مدل مساىمتيـ الفعالة في تكلي منصب القضاء كاإلمامة ،فالقضاء ىك أكبر المناصب
اإلدارية التي يتكالىا العالـ ،ك ىي مبلزمة لقياـ دكلة المؤسسات اإلسبلمية ،بؿ كانت أث انر

مباشر لئلسبلـ .فعندما نشأت المراكز التعميمية في تنبكت ك أقيمت بيا المساجد ك كثر فييا
العرب ك التجار ك المسممكف ك الفقياء القادمكف إلييا ،كجد منصب القاضي بيا.
 -سميماني يكسؼ :نفس المرجع  ،ص 166.

1

 -عبد الو عبد الرزاؽ :المرجع السابؽ ،ص.341

2

 سكزم أباضة محمد حسف :نفس المرجع  ،ص.157 -عز الديف مكسى :المرجع السابؽ ،ص.130

3

4

 -ميدم رزؽ اهلل أحمد :المرجع السابؽ ،ص.512
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يشترط في القاضي أف يككف عالمان فقييان متحميان بالنزاىة ك الكرع ،كلـ يكف أحد يتقمد

منصب القضاء إف لـ يكف لو خكفان مف اهلل ،ك تكرعان مف خطكرة المسؤكلية أماـ اهلل

تعالى1.ك قد كاف القضاء في تنبكتك مبنيان عمى العادات ك التقاليد المحمية ،كمف الطبيعي أف
أحكامو كانت مستمدة مف الكتاب ك السنة ك اإلجماع ك القياس عمى المذىب المالكي.

2

إف منصب القاضي عرؼ أيضا باسـ " الخطيب " ك ىناؾ نص صريح البف المختار
ّ
يفيد بأف القاضي ك الخطيب شيء كاحد " :كاف آسكيا يكـ عزـ عمى الخركج لمبلقاة جكدار
قتاليـ جمع أشياخ كاغ ك أعياف جيشو ك القاضي الخطيب ك كبراء شيكده ك سأليـ عف

الرأم ك التدبير .3ك كاف لقاضي تنبكت بالذات أىمية كبر ،فيك الذم يقكـ بتكليو األئمة

4

ك قد تعددت المياـ التي تكالىا القضاة في تنبكت.
فكاف ميمتيـ اإلشراؼ عمى التعميـ ك بناء المساجد ك مراعاة المساكيف ،كتكلي أحكاؿ
المدينة مثؿ تسجيؿ المحرريف مف العبيد ،ك النظر في تقسيـ لتركات ك الميراث ك النظر في
الجرائـ بيف الناس ك المنازعات ،كما كانت تترؾ ليـ ميمة العناية بإيكاء الطبلب ك تكزيع
الجرايات عمييـ ك عمى أساتذتيـ ،فكانكا يعينكف المدرسيف كيساعدكف المحتاجيف مف
5

الطبلب

إف مف أشير القضاة الذيف كانكا في تمبكتك ك الذيف كانكا ينتمكف إلى البيكتات العممية

ك نجد القاضي محمكد بف عمر بف محمد أقيت ،كقد مارس القضاء في تنبكتك  ،6لكي يحكـ
بيف الناس بالعدؿ ،كقد مكث في القضاء خمسان ك خمسيف سنة.
عمره خمسان كثبلثيف سنة ،ك

 -1السعدم :المصدر السابؽ ،ص.44

 -2ميدم رزؽ اهلل أحمد :نفس السابؽ ،ص.522
 -3محمكد كعت :المصدر السابؽ ،ص.149
 -4نفسو ،ص.09

 -5سكزم أباضة محمد حسف :المرجع السابؽ ،ص.166
 -6مقاديـ عبد الحميد:المرجع السابؽ ،ص .169

 -7سكزم أباضة محمد حسف :المرجع السابؽ ،ص.165

74

7

فقد تكلى القضاء ك كاف

انــفصم انثانث :دور البيىتات في نشر انعهم وحركة انتأنيف
اشتير بالعدؿ ك النزاىة كالتزاـ الحؽ في األحكاـ  .1باإلضافة إلى ابنو محمد بف محمكد
بف عمر بف محمد أقيت ،فقد تكلى القضاء بعد أبيو،

2

ك قد كاف عمره خمسان ك أربعيف سنة

كقد مكث في القضاء حكالي سبعة عشر سنة ،كقد اشتير أنو كاف ذم عمـ ة فيـ كعقؿ.

3

ك قد تكلى بعدىـ العاقب بف محمد بف عمر بف محمد أقيت القضاء في تنبكت ،حيث
تصدر في القضاء ك كاف مسددا في أحكامو ك صمبان في الحؽ ك ثبت فيو.

4

ك نجد أنو قد

مكث في القضاء ثمانية عشر سنة ،حيث اشتير في ىذه السنكات بعدلو ك اجتياده 5 .ك كاف

كاف إذا رأل ما يكره يعزؿ نفسو عف القضاء  ،6ك ىناؾ قضاة غيرىـ نجد أحمد بف عمر بف
محمد أقيت كذلؾ كاف القاضي في تنبكت.

7

باإلضافة إلى القاضي عمر بف محمكد بف

محمد أقيت عمؿ بالقضاء بعد التدريس ،كقد أخذ القضاء عف كالده في تنبكت في أخر يكـ

مف محرـ سنة 993ق 8.باإلضافة إلى أحمد بابا التنبكتي ىك أيضا عمؿ بالقضاء في
تنبكت.

9

إف مف خبلؿ ذكر القضاء الذيف كانكا في تنبكت نرل أنيـ مف أسرة كاحدة ك ىي أسرة
أقيت ،فقد كاف منصب القضاء مف أىـ المناصب التي تكلتيا ىذه العائمة كقد تكارثكه مدة
طكيمة ىناؾ .فقد استمركا في ىذه المناصب طيمة القرف العاشر اليجرم ،السادس عشر
ميبلدم ،كيرجع الفضؿ كمو إلى أسكيا محمد فيك أكؿ مف نصب في تنبكت ك في كؿ مدينة

-1الغربي :المرجع السابؽ ،ص.516

 -2أحمد بابا التنبكتي :نيل االبتياج ،ج1كج ،2ص.597
 -3سكزم أباضة محمد حسف :نفس المرجع ،ص.165
 -4الغربي :نفس المرجع ،ص.518

 -5سكزم أباضة محمد حسف :نفس المرجع ،ص.165

 -6أحمد بابا التنبكتي :،كفاية المحتاج ،ج ،2ص.377

 -7أحمد بابا التنبكتي :نيل االبتياج ،ج1كج ،2ص.597
-8البرتمي :المصدر السابؽ ،ص .178

 -9مقاديـ عبد الحمد :نفس المرجع ،ص .172
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تستحؽ قاضيا .فقد كاف قاضي تنبكت يتمتع بمكانة عالية نظ ار لما تمثمو ىذه المدينة مف
مكانة تجارية كثقافية ك ليذا يعتبر قاضييا مف أكبر القضاة ك لو حرمة خاصة.

1

ك أيضا مف ضمف المناصب التي مارستيا العائبلت نجد منصب اإلمامة ،فقد تأتي
اإلمامة في لمرتبة الثانية بعد القضاء ،ك كانت ميمة اإلماـ ىي إمامة المصميف في الصبلة
بالمسجد ،ك في صبلة الجمعة خاصة ،ك عندما يترقى اإلماـ يتكلى منصب القاضي ،ك قد
تتـ تكلية ىذا المنصب باتفاؽ أعياف المدينة أك البمدة .كما يحدث في منصب القاضي ،ك قد
كاف تعييف اإلماـ عمى يد القضاة ،ك قد كانت ىذه الكظيفة شبو كراثية في بعض العائبلت
العممية في تنبكت ،ك نجد ىذا في عائمة أقيت كانت تتكلى منصب اإلمامة بالتكارث.

2

ك مف أشير العمماء الذيف تكلكا منصب اإلمامة نجد القاضي محمكد بف عمر بف
محمد فقد تكالىا بعد إذف مف الفقيو أبي عبد اهلل أندغمحمد بف الفقيو المختار النحكم.

3

ثـ

تكالىا الفقيو محمد بف الفقيو محمكد ،ثـ العقب بف محمكد بعد أف كمفو بيا أسكيا داكد فجمع
المرتبتيف ( القضاء ك اإلمامة) ،حيث اشتير بأنو كاف مف العمماء الدائميف عمى العمؿ ،ثـ
تكلي بعده الفقيو عبد الرحمف بف الفقيو محمكد.فيك آخر مف تكلى القضاء في ىذه العائمة.

4

ك ىناؾ أئمة آخريف مف بينيـ نجد الفقيو محمكد بغيغ الكنكرم ،الذم تكلى اإلمامة في

تنبكتك بعد القاضي عمر أقيت 5 ،ك نجد أيضا أبك القاسـ التكاتي ىك أيضا تكلى اإلمامة في
تنبكت ،كقد بني دا انر لقرب مف المسجد األعظـ ،كقد كاف األسقيا يصمي كراءه ك يطمب

دعاءه ،6ك بعد كفاتو طمب جماعة مف السكاف مف القاضي أف يجعمكا ابنو في مكاف اإلمامة
اإلمامة لكالده .ك قد أخذ مكاف أبيو.

7

 -1سكزم أباضة محمد حسف :المرجع السابؽ ،ص .164
 -2ميدم رزؽ اهلل أحمد :المرجع السابؽ ،ص.526
 -3الغربي :المرجع السابؽ ،ص .516

 -4سكزم أباضة محمد حسف :نفس المرجع ،ص .164
 -5مقاديـ عبد المجيد :المرجع السابؽ ،ص .178
 -6الغربي :نفس المرجع ،ص.515
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ىكذا كاف لبعض أفراد العائبلت العممية دكر في تكلي منصب اإلمامة ،كرغـ ذلؾ فقد
ظير منيـ مف كاف يرفض اإلمامة مثؿ الحاج أحمد بف عمر بف محمد أقيت الذم طمب منو

اإلماء في الجامع بالناس فرفض ذلؾ  ،1ككاف ىناؾ مف كاف يطمب اإلمامة ك ىذا ما فعمو
أحمد بف عمر بف محمد أقيت.

2

المبحث الثاني :حركة التأليف لمبيوتات العممية.

أوالً :عائمة أقيت.

لقد ساىمت عائمة أقيت في الحركة الفكرية في تنبكت عف طريؽ قياميـ بتأليؼ كتب

مختمفة ،سكاء في الفقو أك المغة أك التراجـ أك التاريخ أك التصكؼ ،ك كاف ليـ بعض
الرسائؿ ك التعاليؽ ،فكاف ليـ مؤلفات كتبت ك جمعت ك تداكليا الناس ،لكف بعضيا فقد
عندما تعرضت الببلد لمحممة السعدية ،كلعرفة العمكـ التي ألقكا فييا ىذا التأليؼ نجد ف
مؤلفاتيـ ال تنعزؿ عف البيئة الثقافية لتي تشبعكا بثقافتيا فكاف النتمائيـ لممذىب اإلماـ مالؾ
اىتمكا اىتماما كبير في تأليؼ المختصرات ك الشركح ك الحكاشي ك التعاليؽ عمى مؤلفات
ىذا المذىب.
فقد كتب الفقيو أحمد بف أحمد بف عمر أقيت(

991ق1583 /ـ) كتب تعاليؽ عمى

شراح الخميؿ مثؿ تعميقو عمى ما كتبو محمد إبراىيـ التنائي 3ك كاف ألحمد بابا أيضا شركح

تعميقات حكؿ ىذا المختصر ،فقد كضع شرحان جمع فيو خبلصة كبلـ كؿ مف كقؼ عميو مف
شراحو ،كقد أخذ ىذا التعميؽ الفقيو إبراىيـ الشاكم ك نقؿ مننو دركسو ،ك كانت أىـ

االختصارات ك التعاليؽ ألحمد بابا ىك تعميقو عمى ما كتب الفقيو العاقب بف عبد اهلل
األنصمني المسكفي " خصصت نية الحالؽ :اختصره ك سماه " تنبيو الكاقفعمى تحرير
ك خصصت نية الحالؼ" كما كاف لو كتاب بعنكاف " أنفس األعبلؽ في فتح االستغبلؽ مف

فيـ ككبلـ خميؿ في درؾ الصداؽ"  4ك كذلؾ كاف لو مؤلؼ في المختصر بعنكاف " أسئمة في

 -1سكزم أباضة محمد حسف :المرجع السابؽ ،ص.167
 -2البرتمي :المصدر السابؽ ،ص.27

 -3أحمد بابا التبكتي :نيل اإلبتياج ،ج ،2ص .252 -171 -171

 -4أحمد بابا التنبكتي :كفاية المحتاج ،ج ،2ص  -4 .202نفسو ،ص47
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في المشكبلت" 1ك ىك يحتكم عمى ستة ك ثبلثيف إشكاال فقييا كجييا أحمد بابا التنبكتي إلى
مفتي المالكية في مصر الفقيو سالـ السنيكرل( 1015ق1202 /ـ).

2

ك كاف ألحمد بابا التنبكتي أخر مشاىير عائمة أقيت مؤلفات أخرل فقيية ىامة
ك مشيكرة منيا:
 تنبيو الكاقؼ عمى تحرير ك خصصت نية الحالؼ. دكر الكشاح في فكائد النكاح. ترتيب جامع المعيار لمكنشريسي. تعميؽ عمى مكاضيع مف ابف الحاجب. جكاب عف القكانيف العرفية التي استعمميا بعض األىالي في جباؿ األطمسية المغربيةلمحاكمة قطاع الطرؽ.
 مسائؿ عمماء مصر. أنفس االعبلؽ في فتح ك استغبلؿ مف كبلـ خميؿ في درؾ الصداؽ. الزند الكردم في مسألة تخيير المشترم. الممع في إشارة إلى حكـ التبغ. -معراج الصعكد في حكـ مجمكب.

3

كذلؾ كاف ألحمد بابا ردكد حكؿ مسائؿ كردت إليو عمى شكؿ أسئمة حكؿ مسألة الرؽ
ك أيضا بيع الكتب ك بيع الحطب.

4

 -1نفسو ،ص47

 -2السعدم ،المصدر السابؽ ،ص.44

 -3عبد العزيز عبد اهلل ،مالحق الموسوعة المغربية إلعالم لبشرية ،مجمة المتاىؿ ،العدد  ،1976 ،36الرباط..
 -4الياادم مبركؾ دالي ،التاريخ الحضاري إلفريقيا فيما وراء الصحراء  ،ص .177
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ك كاف ليذه العائمة مؤلفات في مدح النبي صمى اهلل عميو كسمـ ،فكاف ألحمد بف أحمد
بف عمر أقيت ( 991ق1583/ـ) ،مؤلؼ يسمى " مخمسات العشرينات الغا ازرية في مدح
1

الرسكؿ".

ك كاف ألحمد بابا مؤلفات في مدح النبي منيا:
 الدر النضير في ألفاظ الصبلة عمى البشير النذير. خمائؿ الزىر في كيفية الصبلة عمى سيد البشر ألفو عاـ (1014ق1202 /ـ). نشر العبير بمعاني آية الصبلة عمى البشير النذير ،ألفو عاـ (1202ـ).

2

1014ق/

أما عمـ المغة ك آدابيا فقد حظي باىتماـ مف جانب ىذه العائمة ،إذ ألؼ محمد بف
عمر ابف أقيت حاشية القيكمية عمى األرجكحة ،ك شمؿ ىذا الشرح مكاضيع مختمفة.

3

ك مف العمكـ التي ألفكا فييا أدب التراجـ ،فقد اىتـ أحمد بابا بف عمر أقيت
(942ق1032/ـ) بكتابة التراجـ ك لكنو لـ يكممو ،ثـ قاـ أحمد بابا التنبكتي بالكتابة عف
تراجـ الفقياء المالكية مثؿ كتابة " نيؿ االبتياج بتطريح الديباج" ك كتابو " كفاية المحتاج
لمف ليس بالديباج" فقد كتبو قبؿ نفيو لمراكش ،كما كتب أيضا " :األلي السندسية في
الفضائؿ السنكسية" في عاـ (1004ق1595 /ـ).

4

ك حظي مجاؿ التاريخ باىتماـ فقد برع أبك حفص القاضي عمر في عمـ السير
ك التكاريخ ك أياـ الناس ك لكنو لـ يترؾ مؤلفا ،أما أحمد بابا التنبكتي فقد ترؾ مؤلفا بعنكاف "
دكر السمكؾ بذكر الخمفاء ك أفاضؿ الممكؾ".

5

 -1السعدم ،المصدر السابؽ ،ص.43-42
 -2البرتمي ،المصدر السابؽ ،ص .114

 -3التنبكتي أحمد بابا :نيل اإلبتياج مصدر السابؽ ،ص.332
 -4البرتمي :المصدر السابؽ،ص

 -5األركاني جواىر الحسان في أخبار السودان  ،المرجع السابؽ ،ص.47
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كذلؾ كاف ألحمد بف أحمد بف عمر أقيت (

991ق158 /ـ) شرح عمي منظكمة

الميغيمي في المنطؽ في كتاب سماه " مناخ األحباب مف منح الكىاب" ك كانت لو مباحث
في ىذا الكتاب.
كمف ضمف ما كتبو عائمة أقيت الفتاكم ،فقد ذاعت شيرة أحمد بابا في كتابو الفتاكم
الفقيية:مثؿ فتكاه في معراج الصعكد لنيؿ مجمكب االسكد كفتكاه حكؿ حكـ إنتشار التبغ.
أما إذا قيمنا إسيامات ىذه العائمة في مجاؿ التأليؼ فنجد أف طبيعة مؤلفاتيـ لـ تكف
تختمؼ عما كاف سائدا مف مؤلفات الفقياء ك العمماء اآلخريف في ذلؾ العصر ،إال أنيا
حازت مؤلفات ىذه العائمة عمى الكثير مف اإلقباؿ فسعى لطمبيا العمماء كطبلب العمـ.

1

ىكذا نجد أف عائمة أقيت قد أسيمت في حركة التأليؼ الذم شيدتو مدينة تنمبكت
ككاف ألخر مشاىير ىذه العائمة ىك أحمد بابا مؤلفات كثيرة كىي باقية لممؤلفات ىذه
2

العائمة.

ثالثا :عائمة أندغ

لعب عمماء آؿ أندغ دك ار بار از في تأليؼ بعض الكتب كالرسائؿ غير أف جزء منيا

ميما مف ذلؾ اإلنتاج العممي لحقو ما لحؽ مؤلفات عمماء المنطقة  .3كمف مؤلفات آؿ أندغ
محمد التي تسمى لمباحث الحصكؿ عمييا المخطكطة التي كتبيا الفقيو محمد بابا بف محمد
أميف بف حبيب اهلل أندغ محمد بف الفقيو المختار النحكم ((

100-981ىػ-1573/

1652ـ)) التي عنكنيا " :المنح الحميدة في شرح الفريدة ،كىي عبارة عف شرح أللفية
السيكطي في النحك،

كقد كاف شرحا غريبا مفيدا عمى رأم صاحب" فتح الشككر.4

 -1عبيد كناس ،تنبكتو وأثرىا الحضاري ،ص15
-2عبيد كناس :نفس المرجع ،ص.18ص.20

-3البرتمي  :المصدر السابؽ ،ص.111ص112
- 4التنبكتي ،محمد بف محمد أميف بف حبيب اهلل ابف الفقيو المختار النحوي المنح الحميدة في شرح الفريدة مخطوط
مركز أحمد بابا لمتكثيؽ كالبحكث التاريخية ،تنبكت(مالي) رقـ  429كرقة
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كمما كرد فييا ما نقمو حكؿ رحمة األسكيا محمد الكبير((

934-899ىػ-1493/

1528ـ)) إلى الحج التي لقي فييا أعبلـ اإلسبلـ بمصر كالحجاز كالمغرب ،كقد التقى بكؿ
مف اإلماـ عبد الرحمف السيكطي (( 111-849ق .))1503-1388/كاإلماـ محمد بف عبد
الكريـ المغيمي التممساني (( 909-790ق ))1503-1388/كاستقامتيا في المسائؿ الدينية
كقد تحدث صاحب المنح الحميدة في شرح الفريدة عف لقاء األسكيا محمد الكبير مع اإلماـ
السيكطي أثناء مركره بمصر فقاؿ..." :فمما دخؿ مصر أمير المؤمنيف األسكيا الحاج محمد
قاصدا الحج كاجتمع معو (السيكطي ) كسألو عف أشياء كألؼ لو األحاديث المتفقة في فضؿ
السمطة ،ذكر في أكلو أنو جعمو تحفة لسمطاف الممكؾ الصالح العادؿ المجاىد المرابط القائـ
بالحؽ الناطؽ بالصدؽ ممؾ التكركر أسكيا نصره اهلل ك نصر بو الديف كقطع بسيفو رقاب
الممحديف ك نشر بو لكاء العدؿ في العالميف فمقد حسنت سيرتو ك طابت سريريو ك نفس اهلل

بو عف عباده بعد سني عمي  .1ك مف مؤلفات لفقيو محمد بابا بف محمد أميف بف أندغ بف
محمد التي أكردىا المصادر التاريخية تكممة البخار ،كشرح شكاىد الخزرجية ك قطع عمى
مقامات الحريرم ،ك حاشية عمى البخارم لـ يكمميا ك قصائد جباد في األمداح النبكية.
أما عف تاريخ كفاتو ىناؾ اختبلؼ فالسعدم يقكؿ :أنو تكفي عاـ

2

1014ق 1605 /ـ

عف عمر يناىز  82سنة  3ك األكراني يرل أنو تكفي عاـ 1044ق1634/ـ حيث أ السعدم
يكرد أنو عاش  82سنة ك ىك مف مكاليد 981ق1527 /ـ ،فاألصح أف يككف تكفي عاـ
1063ق1652/ـ ك مف عمماء أندغ محمد الديف ترككا العديد مف األثار العممية الفقيية
أنذغ محمد

4

صاحب الشرح الذائع الصيت لؤلجركمية في النحك ك التي سماىا ":الفتكح

القيكمية في شرح ك قد طبع ىذا الشرح عمى الحجر في فاس بالمغر ،ك كتب الشيخ الميدم

 -1مطير سعد غيث ،اإلسيامات الثقافية لمشاىير العوائل في السودان الغربي آل أندغ محمد نموذجا ،كمية األدب
كالتربية ،جامعة الزيتكنة  ،ص.4

-2البرتمي :المصدر السابؽ ،ص.112

-3السعيدم  ،تاريخ السودان ص ،217البرتمي ،المصدر السابؽ ،ص.111ص.112
-4األركاني ،السعادة األبدية
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الكزاني حاشية عميو ،كما أف العبلمة محمد بف عبد المجيد أقصى حاشية عميو ،ك ىذا كمو

يترجـ مدل أىمية ىذا الشرح بيف شركح األجركمية .1
ثانيا :عائمة بغيغ

كاف لبعض عمماء بغيغ مساىمة في الحركة الفكرية كالتأليؼ في تمبكت في مختمؼ

المجاالت مثؿ المغة أك التراجيـ االتاريخ أك الفقو كتغير حيث نجد محمد بف محمد بغيغ
الكنكرم ( 1002ق) –الذم أمضى جؿ كقتو في أحكاؿ القرآف الكريـ مف حيث داللتو عمى
مراد اهلل تعالى ،كيعتبر شيخ كأستاذ القاضي أحمد بابا التنبكتي صاحب التصانيؼ العديدة

منيا عمكـ التفسير  2الذم كاف مبر ار فييا كلقد أخذ عنو خمقا كثير ،كمف أبرز طبلب الفقيو
محمد بغيغ الكنكرم تمبكتي بعد العبلمة أحمد بابا التنبكتي سيد أحمد بف آؿ السكفي كاف

بارعا في فنكف عدة منيا التفسير كالمغة كالحديث متقنا فييا  ،3كنجد كذلؾ القاضي محمد بف
محمكد بغيغ الذم كاف بارنعا في معظـ العمكـ كمنيا عمـ الحديث كقد اشتير بقدرتو عمى
التدريس حتى ناؿ الخطكة كتخرج عمى يد ثبلثة مف العمماء .4
كما إىتـ القاضي محمد بف محمكد بغيغ بالفقو حيث يعتبر ىك أكؿ مف أدخؿ كتاب
القاضي محمكد بف عمر أقيت شرح عمى المحترفي جزئيف  ،ق أر عميو المختصرات مرات
عديدة لو مشركع كتعميقات عمى المختصر تكجو فييا اإلسستدراؾ عمى المؤلؼ فنيو فييا

عمى ما كقع فيو مف األغبلط.5

ككاف بغيغ محمد بف محمكد لو عدة إسيامات في الكثير مف مجاالت منيا عمـ الكبلـ
أيضا
كالعقيدة حيث كضع نظـ عمى مؤلفات السنكسي إلى تمبكتك في كقت مبكر ،كاىتمكا ن

 -1البرتمي فتح الشكور ص.11

-2السعدم المصدر السابقص.43ص.45

 -3حاجي خميفة :كشف الظنون عمى أسامي الكتب والفنون ج 2مكتبو المثنى بيركت لبناف ،د.ك.ت.ط ،ص.428-427
-4مطر سعيد غيث :المرجع السابؽ ،ص.11

 -5التنبكتي أحمد بابا :نبيل اإلبتياج مصدر سابؽ ،ص.341
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بالتاريخ كالسير كالتراجـ كعمكـ المغة العربية كآدابيا حيث أخذ كفييا إجازات كالشركح
كالتعاليؽ عمى الكثير مف المصادر المغكية ناىيؾ عف الشعر كأضربة.

1

المبحث الثالث :دور البيوتات العممية في التواصل العممي و الثقافي.

أوال :مع بالد المشرق.

لعبت ببلد المشرؽ دك انر ميما في تنشيط الحركة العممية في مدينة تنبكت نظ ار لصبلت

الثقافة التجارة القائمة بيف المشرؽ ك السكداف ،ك كذلؾ طريؽ الحج عبر مصر الذم يمر
بو الحجاج في ببلد السكداف الغربي عمى تكطيد العبلقات التجارية ك الثقافية بيف الممالؾ

اإلفريقية ك أقطار المغرب العربي ك مصر ك الحجاز  ،2فكاف العديد مف الحجاج يغتنمكف
الفرصة أثناء ذىابيـ إلى المشرؽ فيجالسكف العمماء الكبار بمصر ك الحجاز ك كاف بعضيـ
تطكؿ إقامتيـ لعدة سنيف فبل يعدكف إلى تمبكتك إال بعد حصكليـ عمى عدد كبير مف
اإلجازات ك لكثرة كركدىـ عمى مصر أسست ليـ إدارة األزىر ركاقا خاص بيـ عرؼ بركاؽ
تكركر.

3

كما اىتـ الحكاـ بجمب العمماء ك الفقياء ك ذلؾ مف خبلؿ رحبلت الحج التي كانكا
يقكمكف بيا ،فقد اصطحب منسى مكسى (

1338-1313ـ) بعد عكدتو مف الحج عاـ

(724ق1324-ـ) العديد مف العمماء ك الفقياء مف بينيـ العالـ الفقيو عبد الرحمف التميمي
الحجازم.

4

الذم سكف تنبكتك ك كجدكىا حافمة بالفقياء السكدانييف الذيف تفكقكا عميو المالكي فرحؿ

إلى فاس ك تفقو ىناؾ كعاد إلى تنبكتك كاستقر بيا حتى كفاتو  5أما األسقية محمد ( -1493
 -1أطركحة دكتوراه القضاء والقضاة ببالد السودان الغربي من أواخر القرن  9حتى 12ه(15م18-م)

 -2عبد اهلل عيسى ،التعميم في غرب إفريقيا خالل القرن 16م ،مجمة السياف ،العدد  ،328ث ،2004ص.16

 -2مريـ بام ك أخركف ،الدور االقتصادي و الثقافي لمدينة تمبكتو خالل القرن 10ه16 /م ،مذكرة لنيؿ شيادة ليسانس
بالمركز الجامعي بالكادم ،معيد العمكـ اإلنسانية ك اجتماعية ،ص ،2012ص.75

 -3برتمي الكالتي أبك عبد اهلل الطاالب محمد بف أبي بكر الصديؽ :فتح الشكور في معرفة أعيان عمماء التكرور ،محمد
حجي ،دار الغرب إسبلمي ،بيركت ،1961 ،ص.176

 -4سحر عنتر محمد أحمد مرجاف :فقياء المالكية و أثارىم في مجتمع السودان الغربي في عيد مالي و سنغاي(

100-628ه1591-630 /م) مكتبة الثقافة الدينية ،القاىرة ،2011 ،ص .235-234
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(1528-1493ـ) فقد اصطحب معو عند عكدتو مف الحج عاـ ( 902ق1495-ـ) العالـ
المصرم جبلؿ الديف السيكطي الذم استفتاه في المسائؿ الدينية ك عينو مستشار عميو ،ك
كاف طمبة مف جامعة سنكرم يذىبكف إلى األزىر ك مكة لدراسة الشريعة ك الفقو حتى بمغت
عمكميـ القمة.

1

كما نجد أبك سالـ عبد اهلل بف محمد ابف ابي بكر التنبكتي الذم رحؿ ألداء فريضة الحج

ك التقى بالعديد مف العمماء المغاربة ك المشارقة الذيف أجازكه،2ك قد ارتحؿ العديد مف العمماء

مف أسرة آؿ أقيت مف بينيـ أحمد بف عمر بف محمد أقيت المتكفي عاـ

942ق1535/ـ

ذىب ألداء فريضة الحج عاـ ( 890ق1485/ـ) فمقى أعبلـ الفكر في مصر ك عمى رأسيـ

اإلماـ جبلؿ الديف السيكطي ،ك خالد األزىرم  .3ك كذلؾ ىناؾ رسائؿ بيف أحمد بابا التنبكتي
أيضا ك عمماء مصر في فترة كجكده في مراكش فقد كاف يرسؿ الكتب ك الرسائؿ ،ك التي
تحمؿ بعض مف األمكر التي أشكمت عميو فيناؾ رسالة كف أحمد بابا كتبيا قبؿ عاـ

(1010ق1201/ـ) إلى مفتي المالكية في مصر سالـ السنيكرم(

1015ق1202 /ـ)

تحتكم عمى ستة كثبلثيف فقييا  ،4كما ىك الحاؿ مع الفقيو أحمد بف أحمد بف عمر بف محمد

المتكفي عاـ ( 991ق1584 /ـ) الذم التقى بالناصر المقاني المتكفي ( 985ق1001/ـ)
ك جماؿ الديف بف الشيخ زكريا ك الشيخ التاجكرم ك األزىرم

5

ك ىذا مما ساىـ في تبادؿ

العمماء بيف المنطقتيف بطكر إرادتيـ أك بطمب السبلطيف المذيف لـ يترددكا في تقميد العمماء
مناصب مرمكؽ ،مما جعؿ المنطقة تحظى باىتماـ المشارقة كما أف الكثير مف طمبة
السكداف ك عممائيا رحمكا إلى المشرؽ لدراسة.

6

 -1مريـ بام ك أخركف ،نفس المصدر ،ص.76
 -2مريـ بام ،مرجع سابؽ ،ص.76
 -3الحاج

 :تاريخ تمبكتو منذ نشأتيا إلى غايى القرن 11ه دراسة ثقافية ،مجمة العمكف إنسانية ك اجتماعية ،العدد

 ،3الجزائر ،2015 ،ص.06

 -4محمد الغربي :بداية حكم المغربي في السودان العربي ،الجزء األكؿ ،مؤسسة الخميج ،الككيت ،ص.223
 -5سحر عنتر محمد أحمد مرجاف ،المرجع السابؽ ،ص.141

 -عبد الرحمف ميفا :الحركة العممية في مدينة تنبكت خالل القرنين 9و  10ه ،مجمة دار الحديث الحسنية  ،العدد ،14

6المممكة المغربية ،1997 ،ص.337
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ثانيا :مع بالد المغرب اإلسالمي.

يمثؿ المثقفكف المغاربة العنصر الغالب في الحركة العممية بتنبكت نظ ار لقربيا مف

المغرب ،كلصبلت المغرب الثقافية التي تربطيا بالسكداف ك تمبكت عمى األخص منذ
كصكؿ المرابطيف الذيف تاخمت مضاربيـ األكلى في المنطقة عمى تنشيط حركة فكرية
لممنطقة أدت حركتيـ اإلصبلحية في مطمع القرف الخامس اليجرم إلى تدفؽ سيؿ اإلسبلـ
إلى المنطقة.

1

كاف لتنبكتك عبلقات كاسعة النطاؽ مع مدف المغرب ك ىي عبلقات كاف لمممؾ منسى
مكسى ( 1313ق1338/ـ) أكؿ مف كضع أركانيا ك تدعيمو ،فكاف يرسؿ كثير مف طبلب
العمـ إلى مدينة فاس لتحصيؿ العمكـ العربية اإلسبلمية

2

ك منيـ مالي بأمر مف السمطاف

منسى مكسى  ،3ك قد تكطدت العبلقات الثقافية بيف تنبكتك ك ببلد المغرب بشكؿ أكبر في

عيد األسقييف ،حيث عرفت سنغام كؿ المعارؼ التي تكصؿ إلييا العالـ اإلسبلمي ،سكاء
عف طريؽ الكتب التي ترد إلييا بكميات كبيرة أك عف طريؽ التجار ك الفقياء ك بدا اإلنتاج
ك التبادؿ الثقافي فألقت العديد مف الكتب في فركع الفقو ،المنطؽ  ،العركض ،ك النحك

التاريخ بالمغة العربية4 .ك ىاجر الكثير مف العمماء تنبكتك إلى مدف المغرب لطمب العمـ.
كفاس ك مراكش ك غيرىا ،منيـ الفقيو مخمكؼ بف عمي بف صالح البمبالي التكركرم( بعد
940ق) ك محمد الفاسي ك محمد بف عمي الخركبي ك الشيخ الحطب ك غيرىـ مف ركاد
5

العمـ.

كما لعب أحمد بابا التنبكتي دك ار في تفعيؿ التكاصؿ بيف المنطقتيف ككنو درس في
دكلة سنغام ك خارجيا ك ذلؾ في جامع الشرفاء بمدينة مراكش المغربية ك كانت السنكات
التي أمضاىا في المغرب حافمة بالعمؿ ك العمـ أك التدريس ك تتتممذ عمى يده الطبلب مف

 -1نفسو ،ص.336

 -2مريـ بام ك أخركف ،المرجع السابؽ ،ص .72

 -3سحر عنتر محمد أحمد مرجاف ،المرجع السابؽ ،ص.236
 -4مريـ ك أخركف ،نفس المرجع ،ص.73
 -5الحاج سيرد :المرجع السابؽ ،ص.07
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مشاىير المغرب مثؿ :الركراكي مفتي فاس ك القاضي صاحب جذكة اإلقتياس ك ذاعت
شيرتو حتى أصبح الحكاـ ك أصحاب القضايا يتكجيكف إليو بفتكاىـ ك لقد أخذ عنو ك انتفع

صاحب كتاب نفح الطيب ك غيرىـ  ،1ك خبلؿ إقامتو بيا ترؾ عدد كبير مف المؤلفات
ك الكتب التي جاءت ثمرة اجتياده ك منيا نيؿ االبتياج بتطريز الديباج.

2

كما شجع األسقييف الرحبلت العممية فكانكا يرسمكف الطمبة إلى ببلد المغرب لدراسة
خاصة لممغرب األقصى ،كما سعى األسقييف لجمب العمماء ك الفقياء إلى تنبكتك ك كاف مف
بينيـ محمد بف عبد الكريـ المغيمي الذم استطاع التأثير عمى الناس بكاسطة عممو كقكة
شخصيتو في ببلد السكداف الغربي ،ك اتصمفي غاك باألسقيا الحاج محمد ك تذكر معو جممة
مف المسائؿ الفقيية مثؿ أسئمة األسكيا الحاج محمد ك أجكبة المغيمي عمييا

 ،3ك كاف

لممغيمي دك انر كبير في ببلد السكداف الغربي حيث ترؾ أثر إسبلميا كبي انر ك قاـ بتصحيح
مفاىيـ كانت الخاصة في أذىاف العامة ك السبلطيف ،كقضى عمى الكثير مف البدع

ك الخرافات ،كما كاف أبك قاسـ التكاتي أكبر العمماء التكاتيف الذيف سكنكا تنبكتك ك درسكا بيا
إضافة إلى الشيخ ىك بالحاج التكاتي  ،4ك الفقيو أبك األنكار بف عبد الكريـ التنبلتي ،كما
استفاد بعض العمماء التكاتيف مف تمؾ الحركة العممية التي شيدتيا تنبكتك في القرنيف
10ق16-15 /ـ.

5

-9

ثالثا :مع شعوب غرب إفريقيا جنوب الصحراء.
لقد كاف لمدينة تنبكتك عبلقات ثقافية عممية مع شعكب غرب إفريقيا جنكب الصحراء،
كنقصد بيا مع المدف المجاكرة ليا ،كقد كاف ليا عبلقات كاسعة النطاؽ مع ىذه المدف ،كقد
كاف ازدىار حركة التجارة بينيـ مف العكامؿ التي ساعدت عمى ازدىار الحركة العممية فييا
 -1بدر الديف محمد بف يحى بف عمر القراني :توشيح الديباج و جمبة ،عمي عمر ،مكتبة الثقافة الدينية ،ط،1

1424ق2004/ـ ،ص23

 -2مريـ بام ك أخركف ،المرجع السابؽ ،ص .74
 -3محمد الغربي ،المرجع السابؽ ،ص.514

 -4مريـ بام ك أخركف ،المرجع السابؽ ،ص.74

 -5ال يكجد تيميش

 -6مريـ بام ك أخركف ،نفس المرجع ،ص.78
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ك مف بيف ىذه المدف المجاكرة نجد  :جني ،كانك ،كبرنك ،ك أقذر

1

ك غيرىا مف المدف

المجاكرة ليا.
لقد اتسعت جني لكؿ الكافديف مف تجار ك عمماء ك مدرسيف ك دعاة ،ك قد ظير بيا
الكثير مف العمماء ك الفقياء التنبككتيك ،كقد كانت بيف تنبكت ك جني عبلقة عممية بفضؿ

عممائيا 2.ك مف بيف ىؤالء العمماء التنبكتيكف الذيف سكنكا جني القاضي محمكد بف أبي بكر
بغيغ قد سكنيا في عيد األسقييف ك غيره مف العمماء.
أما بالنسبة لمدينة كانكا في أيضا قد استقر بيا عمماء تنبكتيكف ك قد كاف العمماء
كثيريف الترحاؿ مف أجؿ العمـ ،فنجد أف محمد بف أحمد التازختي قد سكف بكانكا ،فقد كاف
فقييان عالمان حضر الدركس عبد الكريـ المغيمي في مدينة تكدة ،ثـ رحؿ إلى المشرؽ ،كقد
التقى ىناؾ بشيخ اإلسبلـ زكريا القمقشندم ك تكفي عاـ

 60سنة.

3

936ق1589/ـ ،عف عمر يناىز

ىكذا برز دكر ىؤالء العمماء في مدينة تمبكتك ك باألخص في نشر العمـ ك الثقافة
العربية اإلسبلمية ،ككاف تأثير عمى المجتمع التمبكتي.

4

 -1أقدر كىي بمدة تقع بتخكـ الببلد الميبية ك بنيت خبلؿ القرف الحادم عشر ميبلدم ،مرمكؿ كربخاؿ ،المصدر السابؽ،
ج ،3ص.206

 -2عبد اهلل سالـ محمد بازينة :انتشار اإلسالم في إفريقيا جنوب الصحراء ،دار الكتب ،بنغازم ،ليبيا ،د.س ،ص.142
 -3مقاديـ عبد الحميد :المرجع السابؽ ،ص.178

 -4أحمد بابا التنبكتي :نيل االبتياج ،ج 1ك ج ،2ص.588
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الـخـــاتــمة

خاتمة
الخاتمة

بعد دراسة مكضكع البيكتات العممية في تمبكتك خبلؿ القرف

16ـ كاسياماتيا

الحضارية ،اتضح لنا بأف مدينة تمبكتك حاضرة ثقافية مف حكاضر اإلسبلمية بببلد السكداف
الغربي ،كىذه الحقيقة أكدىا كزنيا الثقافي ،كالبيكتات العممية التي كانت متكاجدة بيا أىميا
بأف تبرز دك ار حضاريا كعمميا في القرف 16ـ كىذه الدراسة تكصمنا إلى نتائج التالية:
تميزت تمبكتك بمكقعيا اإلستراتيجي الميـ في ممتقى الطرؽ التي تمر بيا لمقكافؿالتجارية عبر الصحراء كىذا ما ساعدىا عمى أف تصبح مف أىـ المراكز الحضارية الكبرل
في ببلد السكداف.
لقد تكاجدت مجمكعة مف البيكتات العممية في تمبكتك التي ساىمت في ازدىارىاالثقافي أىميا عائمة اؿ أقيت التي لعبت دك ار ىاما في تأليؼ الكتب في كافة المجاالت،
منيـ أحمد بابا تمبكتي.
كعائمة أؿ بغيغ التي ساىمت في الحركة الفكرية في تنبكت إلى جانب عائمة أؿ أندغ
ك التبمبالي كتكاتي.
ساىمت األسر العممية في مكاصمة قيس العمـ كالمعرفة كزيادة تكىجيا مف خبلؿجيكدىـ في التعميـ كاإلمامة كالقضاء كلـ يقتصر دكرىـ عمى ىذا فقط كانما كاف ليـ دك ار
بار از في حركة التأليؼ كتككيف مثؿ المكتبات كالمساجد كالمدارس.
كاف لعشرة ىذه البيكتات العممية في أف عرفت بحضارة إمبراطكرية صنغامكعاصمتيا الثقافية تمبكتك في األقطار اإلسبلمية مشرقا كمغربا.
ساىـ عمماء ىذه البيكتات في التكاصؿ العممي كالثقافي مف خبلؿ ربط عبلقات ثقافيةكسياسية مع ممالؾ كدكؿ الجكار شماال كجنكبا مف خبلؿ إرساؿ طمباتيـ كاستقباؿ آخريف
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المصادر والمراجع بالمغة العربية:
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أوال :المصادر:

أ – العربية والمعربة:
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المبروك الداي جمعٌة الدعوة اإلسالمٌة العالمٌة ،ط ،1بنغازي2000 ،م.
 .2إبن بطوطة أبو عبد هللا محمد بن إبراهٌم :رحلة إبن بطوطة تحفة النظائر فً
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 .8البرتلً الوالتً أبو عبد هللا الطالب محمد بن أبً بكر :فتح الشكور فً معرفة علماء
تكرور ،تح :محمد حجً ،محمد إبراهٌم الكتانً ،دار العرب اإلسالمٌبٌروت
1981م.
 .9المقرٌزي تقً الدٌن :الذهب المسبوك فً معرفة من حج الملوك ط  ،1مكتبة الثقافة
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الوزان حسن :وصف إفرٌقٌا ،تر :محمد حجً ،محمد األخضر ،دار
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العربط 2القاهرة .2003
السعدي عبد الرحمان :تارٌخ السودان ،السٌد هوداس بارٌس1981 ،م.
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كعت محمود :تارٌخ لفتاش فً أكابر البلدان والجٌوش وأكابر الناس،
.15
هوداس دوالفوس1964 ،م.
ب -بالمغة األجنبية:

1-Caillié René doural d’unvayageatamboctou et a jenné dans l’Afrique

centraies tome2, édition anthraops, paris .
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د،س .
 .7الدالً الهادي المبروك :التارٌخ الحضاري إلفرٌقٌا السوداء ،تر :مختار السوٌفً،
دار الكتاب المصري ،ط ،1القاهرة1984 ،م.
 .8الدالً الهادي المبروك :التارٌخ السٌاسً واإلقتصادي إلفرٌقٌا ما وراء الصحراء
من نهاٌة القرن الخامس إلى بداٌة القرن الثامن ،ط ،1القاهرة1999 ،م.
 .9الدالً الهادي مبروك  ،مملكة مالً اإلسالمٌة وعالقتها مع المغرب ولٌبٌا من
القرن  13حتى القرن  ،15دار الملتقى ،ط ،1بٌروت.1993 ،
دندش عصمت عبد اللطٌف :دور المرابطٌن فً نشر اإلسالم فً غرب
.10
إفرٌقٌا 1121-1038م ،دار العرب اإلسالمً ،ط ،1بٌروت.1988 ،
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رزق هللا أحمد مهدي :حركة التجارة واإلسالم والتعلٌم اإلسالمً فً غربً
.11
إفرٌقٌا قبل اإلستعمار وآثارها الحضارٌة ،مركز الملك فٌصل للبحوث والدراسات
اإلسالمٌة ،ط 1الرٌاض1998 ،م.
سحر عنتر محمد أحمد مرجان :فقهائ المالكٌة وأثرهم فً مجتمع السودان
.12
الغربً فً مالً وسنغاي(100-628هـ 1591-630/م) ،مكتبة الثقافة الدٌنٌة،
القاهرة2011 ،م.
سعد مطٌر غٌث :الثقافة العربٌة اإلسالمٌة وأثرها فً مجتمع السودان
.13
الغربً خالل القرنٌن العاشر والحادي عشر للهجرة ،دار الكتب الوطنٌة ،لٌبٌا،
.2005
سعٌد مطٌر غٌث ،اإلسهامات الثقافٌة لمشاهٌر القوافل فً السودان الغربً،
.14
آل أندغ نموذجً ا.
سوالمٌة محمد عبد الرحمان  ،تمبكتو جوهرة تغمرها الرمال ،مطبعة
.15
المتوسط ،ط ،1بٌروت ،دت.
شعبانً نور الدٌن :دراسات فً تارٌخ اإلسالم واألسر الحاكمة فً إفرٌقٌا
.16
جنوب الصحراء ،دار نور للنشر ،د ،ب ،دـ ت.
شكري أحمد :اإلسالم والمجتمع السودانً إلمبراطورٌة مالً ،ط ،2
.17
المجتمع الثقافً أبو ظبً1999 ،م.
عبد العزٌز كطزت ،التنصٌر واإلستعمار فً إفرٌقٌا السوداء ،منشورات
.18
كلٌة الدعوة اإلسالمٌة ،ط ،2طرابلس.1992 ،
عبد القادر زٌادٌة :مملكة سنغاي فً عهد األستعٌٌن ،الشركة الوطنٌة للنشر
.19
والتوزٌع ،ط 1الجزائر ،دس.
علً محمد عبد اللطٌف :تمبكتو أسطورة التارٌخ ،دار الكتب الوطنٌة ،ط ،1
.20
2001م.
الغربً محمد :بداٌة الحكم المغربً فً السودان الغربً ،ج  ،1مؤسسة
.21
الخلٌج ،الكوٌت1982 ،م.
الفٌتوري عطٌة مخزوم :دراسات فً تارٌخ شرق إفرٌقٌا وجنوب الصحراء
.22
لمرحلة إنتشار اإلسالم ،دار الطتب الوطنٌة ،ط  ،1بنغازي.1988 ،
قداح نعٌم :إفرٌقٌا الغربٌة فً ظل اإلسالم ،مراجعة :عمر الحكٌم ،مدٌرٌة
.23
التألٌف والترجمة نٌوٌورك ،د،ت.
مارمول كربخال :إفرٌقٌا  ،تر :أحمد التوفٌق ،دار النشر للمعرفة ،الرباط،
.24
ج1989-1988 ،3م.
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مقالتً عبد هللا ،جعفر مبارك ،معجم أعالم توات،منشورات الرٌاض،
.25
الجزائر2012 ،م.
موسى عز الدٌن :دراسات اإلسالمٌة غرب إفرٌقٌة ،دار الغرب اإلسالمٌة،
.26
ط ،2بٌروت2003 ،م.
موال علً :الموسوعة العربٌة المسٌرة ،المكتبة العصرٌة ،ط  ،1بٌروت،
.27
ج2010 ،2م.
نٌانً :ج ،ت :تارٌخ إفرٌقٌا العام القرن الثانً عشر إلى القرن السادس
.28
عشر ،منظمة األمم المتحدة للتربٌة والعلم والثقافة ،ج  ،4بارٌس1988 ،م.
وناس زمان عبٌد  ،تمبكتو وأثرها الحضاري فً العصور الوسطى
.29
اإلسالمٌة المتأخرة ،دار األٌتام ،د،ط ،د ،ت.
ب -باللغة األجنبية:
1. Kati Mahmoude: trikh El fettach, traduction: O, haudaslt M: Delafos.
Édition : Ernest t'eroux éditeur, Paris, 1913.
2. Mohmoud A. Zouber: Ahmed balra de Tombouctou, (1556_ 1627), et son
veurreMaisonneurlarose, Paris, 1976.
3. Sékéne (M.C), « luvacationcultrrelle de tombotou à l’unité de monde ».
inrevue le culture Africante , 21 juillet ,1 .out 1969 .
4. Tleiminghnn j-s: Islam in westAfrica, Londion, 1976.
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ثالثا :المجالت والمقاالت العممية.
 .1الفٌتوري محمد" :الجالٌات العربٌة المبكرة فً السودان دراسة أولٌة وبعض
المالحظات" ،مجلة البحوث التارٌخٌة ،العدد .1981 ،2
 .2جاخانتً قاسم" :المخطوطات اإلفرٌقٌة المكتوبة بالعربٌة ودورها فً التعرٌف بالتراث
اإلسالمً فً غرب إفرٌقٌا أحمد بابا التنبكتً نموذجً ا" ،مجلة الرفوف ،العدد األول،
جوان .2013
 .3الحاج بشٌر" :تمبكتو منذ نشأتها إلى غاٌة القرن الحادي عشر الهري ،دراسة ثقافٌة"،
مجلة جٌل العلوم اإلنسانٌة واإلجتماعٌة ،العدد الثالث ،تٌزي وزو ،الجزائر.2015 ،
 .4زبادٌة عبد القادر":حركة التعلٌم فً تمبكتو فً بالد التكرور خالل القرن 16م ودور
األقاف فً إزدهار دعوة الحق" ،العدد  ،230وارة األوقاف والشؤون اإلسالمٌة ،المملكة
المغربٌة ،أوت.1983
 .5سلٌمانً ٌوسف" :منابر العلوم والثقافة فً إفرٌقٌا جنوب الصحراء (حاضرة تمبكتو
نموذجا)" ،مجلة الدراسات اإلفرٌقٌة ،العدد األول ،ماي 2014م.
 .6سوزي أباضة محمد حسن" :عائلة أقٌت وإسهاماتها الثقافٌة فً تنبكت" ،مجلة الدراسات
اإلفرٌقٌة ،العدد2004،26م.
 .7شعبانً نور الدٌن" :الفن والعمارة فً مملكة مالً اإلسالمٌة" ،مجلة المعارف للبحوث
والدراسات التارٌخٌة ،العدد الرابع ،د.ت.
 .8صالح محمد الصٌدٌقٌن":التأثٌر الفكري والثقافً فً المغرب األوسط فً السودان
الغربً ما بٌن القرنٌن ( 9-7هـ 15-13 /م)" ،مجلة الساورة للدراسات اإلنسانٌة
واإلجتماعٌة ،العدد الثامن ،دٌسمبر 2018م.
 .9عبد العزٌز فادٌة  ،إبراهٌم القطعانً" :المراكز الحضارٌة فً القارة اإلفرٌقٌة ودورها
التعلٌمً والثقافً فً بلورة الشخصٌة اإلفرٌقٌة" ،مجلة التعلٌم العربً اإلسالمً فً
إفرٌقٌا ،العدد األول.2015 ،
عبد هللا عبد العزٌز" :مالحق الموسوعة المغربٌة إلعالم البشرٌة" ،مجلة
.10
المتأهل ،العدد ،36الرباط.11976 ،
عطا هللا الجمل شوقً" :تنبكت وعالقتها بالمغرب قبل حملة المنصور
.11
السعدي وتحت الحكم المغربً" ،ندوة دولٌة ،المغرب وإفرٌقٌا جنوب الصحراء فً
بداٌات العصر العدٌث ،مراكش ،أكتوبر1992 ،م.
عٌسى عبد هللا" :التعلٌم فً غرب إفرٌقٌا خالل القرن  ،10مجلة البٌان،
.12
العدد 2004 ،328م.
فارح مٌهوب" :دور الفقهاء المغاربة فً نشر العلوم الشرعٌة فً بالد
.13
السودان خالل القرن (10-5هـ 16-11/م)" ،مجلة الباحث ،العدد  ،19د.ت.

مبروك فاطمة محمود" :العمالً اإلسالمٌة فً إمبراطورٌة السنغاي زمن
.14
األسقٌن 1000-898هـ 1591-1492 /م)ن معهد البحوث والدراسات اإلفرٌقٌة،
جامعة القاهرة.2008 ،
مٌغا عبد الرحمان" :العركة العلمٌة فً مدٌنة تمبكتو خالل القرنٌن
.15
9و10هـ" ،مجلة دار الحدٌث الحسنٌة ،العدد  ،14المملكة المغربٌة.1997 ،
ابعا :الدراسات السابقة
ر ً
 .1ألفاجالو محمد :الحٌاة العلمٌة فً دولة سنغاي خالل الفترة 1591-1464م ،ةرسالة
مقدمة لنٌل شهادة الماجٌستر ،جامعة أم القرى ،مكة المكرمة1993 ،م.
 .2باي مرٌم وآخرون :الدور اإلقتصادي والثقافً لمدٌنة تمبكتو خالل القرن ( 16-10م)،
مذكرة الماجٌستٌر ،المركز الجامعً بالوادي ،معهد العلوم اإلنسانٌة واإلجتماعٌة،
2012م.
 .3شعبانً نور الدٌن :عالقات ممالك السودان الغربً بدول المغرب اإلسالمً وآثارها
الحضارٌة بٌن القرنٌن 9-4هـ15-10/م ،أطروحة لنٌل ماجٌستٌر فً التارٌخ جامعة
الجزائر2006 ،2005 ،م.
 .4عبد العباس إبراهٌم  ،الحركة الفكرٌة والعلمٌة لمدٌنة مراكش منذ تأسٌسها حتى
سقوطها ،الدولة الموحدٌة وأثرها على المراكز العلمٌة جنوب الصحراء ،رسالة
ماجٌستر ،جامعة القاهرة1980 ،م.
 .5مقادٌم عبد الحمٌد :المدارس العلمٌة ودورها السٌاسً والثقافً فً السودان الغربً
أطروحة لنٌل شهادة الدكتوراه ،جامعة بن بلة ،وهران2017،2018 ،م.
 .6نعمة عبد السالم الحسٌن :عالقة بالد السودان ببالد المغرب العربً منذ الفتح
اإلسالمً ،بحث مقدم لنٌل شهادة الدكتوراه فً التارٌخ والحضارة اإلسالمٌة ،أم
درمان اإلسالمٌة1420 ،ه 1999/م .
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