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  :بعنوانفي التاريخ ملخص مذكرة ماجستير 

  صنهاجة الصحراء في التواصل االقتصادي والثقافي بين المغرب اإلسالمي والسودان الغربي دور

  م13-8/ھـ7-2:من ق

  العالقات االقتصادية والثقافية للمغرب اإلسالمي بإفريقيا جنوب الصحراء :تخصص 

  حسين بوبيدي :الطالب

  جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية -قاعة التعليم المتلفز -  13/03/2013: تاريخ المناقشة

  :لجنة المناقشة

 أعضاء اللجنــــة الرتبـــــــة اجلامعة األصليـــة الصفـــــــة

  حممد فرقــاين أستاذ التعليم العايل جامعة األمري عبد القادر رئيــــسا

ومقــررا مشـرفا  إمساعيل سامعــي أستاذ التعليم العايل جامعة األمري عبد القادر 

غردايــةجامعة  عضوا مناقشـــا  إبراهيم حبــازبكري أستاذ التعليم العايل 

 عالوة عمـــارة أستاذ التعليم العايل جامعـة األمري عبد القادر عضوا مناقشـــا

  .حسن :التقدير           15.80 :المجموع         14.60:النظريةمعدل السنة        17 :ناقشةمعالمة ال

  :ملخص الرسالة

يف العصر الوسيط، وهي تعد صنهاجة الصحراء من اموعات السكانية الفاعلة يف تاريخ املغرب اإلسالمي      

، شغلت مساحات واسعة يف اال الغريب من الصحراء جمموعة مشكلة من عدة قبائل أبرزها ملتونة ومسوفة وجدالة

م من تأسيس دولة 11/هـ5املغاربية، وقامت بتأسيس حلف قبلي فيما بينها تديره زعامة واحدة، متكن يف القرن 

املرابطني، بعدما تدرج عرب مراحل زمنية يف اعتناق اإلسالم وتبين عقيدة السنة ومذهب اإلمام مالك بن أنس، 

هذا احللف يف الصحراء مل يتمكن   بن ياسني لدى قبيلة جدالة، ومع أنن حلول الفقيه املالكي عبد اهللامستفيدا م

من احلفاظ على نفس نفوذه بعد هجرة الكثري من أفراده إىل الشمال على عهد يوسف بن تاشفني، لكنه استطاع 

ل أبو بكر بن عمر اللمتوين واإلمام غرس تقاليد علمية راسخة يف الصحراء بفضل جهود األمراء والعلماء أمثا

  .احلضرمي

يف الربط بني بائل صنهاجة الصحراء بفضل اال الذي تنتشر فيه، من تأدية دور بالغ األمهية ق وقد استطاعت     

املغرب اإلسالمي والسودان الغريب، يف االني االقتصادي والثقايف، فقد كانت متثل مهزة وصل بني االني، خاصة 
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أن جماالا كانت تعربها جمموعة من الطرق التجارية اليت تعود إىل فرتات التاريخ القدمي، بل وفجر التاريخ كما تدل و 

يف جذب  القوافل التجارية إليها،  –خاصة امللح  –على ذلك الرسوم الصخرية، واستفادت من الثروات اليت متتلكها 

  .يف نفس الوقتوهي القوافل اليت كانت حاملة للسلع والثقافة 

دمات بالغة اخل سالمي والسودان الغريب يربز يفإلإن دور صنهاجة الصحراء يف التواصل االقتصادي بني املغرب ا     

مل تكن  الغربية التجارية إىل احلد الذي يسمح لنا بالقول أن هذه املسالكللقوافل التجارية،  اليت قدمتها األمهية

لتستمر يف النشاط لوال امللثمني، فقد وفروا هلا املاء، وكانوا أدلة هلا يف بيئة تعفو اآلثار فيها بسرعة شديدة، كما قاموا 

، وانتقلت بذلك عرب هذه ستيالء على محولتهاقوافل لالخبفارا خشية من قطاع الطرق الذين كانوا يرتصدون لل

مال إىل اجلنوب، مثل النحاس و املنسوجات واملصنوعات الزجاجية وغريها، وكان العديد من السلع من الشااالت 

، والشك بأن إغراء سلع بالد املغرب كان  مثل أوليل وتاتنتال أمهها امللح الذي وفرته عدة مناجم بصحراء صنهاجة

 كانا ميثالن أهم ما يقصده ومها السلعتني اللتنيبأهم سلعهم وهي الذهب والعبيد، كبريا للسودانيني، ولذلك بادلوها 

وكان سكان حواضر صحراء جتار الشمال يف بالد السودان، إضافة إىل سلع أخرى مثل العاج وأنواع من اجللود، 

مثل تصفية ترب الذهب وسبكه، صنهاجة ميارسون جمموعة من األنشطة اليت ترفع  مثن سلع السودان بعد جلبها، 

نشطة، ويقومون مببادلتها بسلع الشمال، مع التجار الذين جيعلون هذه احلواضر وصبغ اجللود، وتعليم العبيد بعض األ

  .آخر حمطام جنوبا، وبالتايل ميثلون وسيطا جتاريا بني الشمال واجلنوب

بالد السودان الغريب ستوى الثقايف أسهم النشاط التجاري العابر االت صنهاجة الصحراء من انتشال وعلى امل     

حيث مّثل التجار مبعامالم املستقيمة مع الشعوب ، املرحلة الطوطمية والوثنيةب البدائية، إذ كانت متر  داتمن املعتق

السودانية الوثنية منوذجا حيتذى به، ما رّغب العديد يف الدخول إىل اإلسالم،كما أسهم النشاط الدعوي الذي 

ة هامة، كما أسهم تداخل االني الصنهاجي والسوداين يف معات يف حتقيق نتائج ثقافياستهدف احلكام واألفراد وات

تأثر السودانيني باإلسالم والتحول إليه، خاصة بعد قيام دولة املرابطني اليت جددت ورسخت اإلسالم بالصحراء، 

لصحراء  يلحظ املتتبع للتحوالت الثقافية بالسودان الغريب،أن انتشار اإلسالم كان أسبق وأسرع يف املناطق احملاذيةو 

مثلت احلواضر الصنهاجية يف الصحراء مثل تنبكت ووالتة ل شعب التكرور والسوننكة والسنغي، كما صنهاجة، مث

دورا كبريا يف النشاط التعليمي  - ي االقتصادإىل جانب الدور  -وتيشيت ووادان مراكز إشعاع علمي، وأدت  

ة ببالد املغرب إىل السودان الغريب، مثل التمذهب مبذهب باملنطقة، وانتقلت من خالهلا الكثري من اخلصائص الثقافي

لتزام بعقيدة أيب احلسن األشعري، إضافة إىل نظم التعليم وبراجمه واإلجازات وأساليب ، واالاإلمام مالك بن أنس

الزمين ، ولكنها مؤثرات حدثت بطرية متدرجة، ولكنها تعود جبذورها إىل اإلطار التأليف، بل واخلط املغريب كذلك

  .احملدد يف هذه الدراسة

   


