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َمةُ   ُمَقدِّ

يقيا جنوب الصحراء ��ودها ا��عتقدات  ك�نت ا��ياة �ي إفر
الشائعة والعادات والتقاليد، هذا مما سا�د ��� فهم عقلية 

ي�� ا��عا�� و��ل � بعض ت��فاته ال�ي قد ا����ان ا��س�� ا��فر
وك�ن ا����ان  تتنا�ى عن مبادئ ا��س��م وتعا���ه السامية.

ي�� �ي ذل� الوقت يؤمن بالق�� ا��وحية فك��ا نوى أن يقوم  ا��فر
بأداء ���� هامة أو تافهة ��بقها ف��ة دينية أو عقا��ية سواء 

ك�ن �ي ا��يدان ا��جتما�ي أو السيا�� أو �ي ��ال النشاط 
و��ذا ينب�� ��� ا���اة أن ��رسوا �لفية ذل�  ادي.ا��قتص

ا��ك�ن ا��ي ��كن أن تبلغ فيه ا��عوة دراسة شام�� وموضوعية 
ح�ى يتس�ى ��م من معرفة مك�ن الض��ل وا����راف و��ل� 
أس��ب العمل ا��ي يتفق مع البيئة وأقلية الناس واستعدادا��م 

ن الصعب الفصل وك�ن م النفسية وميو��م واست�ابا��م ل��عوة.
ب�ن ا���ال ا��ي�ي والع��قات ا��جتماعية ��ن ا��عتقدات ���اوز 
الفرد، وك�ن أول ما ��عر به ا����ان هو الوازع ا��ي�ي أو ا��وف 
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 الهجرات العربية يف إفريقيا جنوب الصحراء وأثرها يف نرش اللغة العربية واألدب العريب

من ا��خطار وا��ضوع للعادات والتقاليد ال�ي تفر��ا ا���ا�ة أو 
 الطقوس والشعا�� ا��ينية.

 نوب الصحراءأوًال: الهجرات العربية إىل إفريقيا ج
ا��جرات ��ع ��رة، وا��جرة �ي ا��روج من أرض إ�ى 
أرض أ��ى أو انتقال ا��فراد من مك�ن إ�ى آ�� سعيا وراء 

أن ا��جرات تكون سبب ا��ا�ة،  ذل�. و��تنتج من )١(ا��زق
وأن ا��ا�ة هنا قد تكون متنو�ة م��ا: العقا��ية، ا��عيشية، 

ية ـ إضافة إ�ى الـكوارث ا��منية، ا��قتصادية، السياسية، الع س��
الطبيعية و���ها، وقد ا���رت هذه ا��جرات العربية ��� آ��ف 
السن�ن وأنت�� العرب �ي مسا�ات واسعة من العا��، وذل� ��� 
يقيا جنوب  ��رات متتابعة �ي ف��ة ما قبل التار�خ، فوص��ا إ�ى إفر

ف��ة الصحراء و���ها، وقد أصيبت منطقة شبه ا��ز��ة العربية �ي 
ما قبل التار�خ بالقحط ونقص ا��مطار والتصحر و��أ السك�ن �ي 
ا��جرة ��ثًا عن الك�� وا��ر�ى فا��هوا ��و ا��نوب حيث ا���ن 

 .)٢(وب��د ا��افد�ن د��� والفرات و��ى م�� وادي النيل غ��ًا
 ��رة وادي النيل -١/١

ع�فت القرون السابقة لف��ة ما قبل ا��ي��د وما بعده �ي 
يقيا السوداء بالقرون الغامضة، وقد ��دت هذه القرون إف ر

يقية و�قامة ���قات  ��رات وادي النيل إ�ى ��ق القارة ا��فر
منظمة، و�ي ا��انب ا���� ك�ن الفينيقيون واليوناني�ن والعرب 
يتداولون ا��يمنة ��� البحر�ن البحر ا����ر والبحر ا��بيض 

ات �ي منطقة جنوب ا��توسط وقد �دثت أيًضا ��رات و��از�
يقية . و��تنتج من هذه ا��ع��مات أن )٣(الصحراء الـك��ى ا��فر

هناك ��رات �ي التار�خ القد�� قد توجهت إ�ى ��ق القارة 
يقيا جنوب الصحراء ومن هذه  يقية ال�ي م��ا منطقة إفر ا��فر

 النيل.ا��جرات ��رة وادي 
 ��رات ا��ز��ة العربية-١/٢

يقيا أ��مت ا��جرات العربية � الصحراء ف��  جنوب�و إفر
هذه ا��نطقة ��ر�ة كب��ة، تقدمت قبائل ��ي سل�� وا����لي�ن 
جنوب الصحراء ��ثًا عن مناطق ��به إ�ى �د ما بيئ��ا ا��و�ى 
ال�ي تعودت �ل��ا �ي ا��ز��ة العربية، واختلطا هذه القبائل بغ��ها 

ية وا����ية مما أدى إ�ى تغي�� أسا �� يع من القبائل ال�� �� �ي توز
السك�ن و���عهم �ي مناطق صا��ة ل��قامة �ي الوا�ات أو ��� 
ضفاف ا����ار وسا�د ذل� ��وره ��� ��� ا��س��م �ي ا��ناطق 

. وهناك ��رة ع�بية مب��ة قام )٤(ال�ي ��حت إل��ا تل� القبائل
��ا نفر من ��ي أمية بعد زوال دول��م ��� ��ي ��ي العباس، ��� 

ا معظم ا��مال� ا��س��مية �ي السودان كوداي أن ا���ن أسسو
وك��� ��نو وباقر�ي، ك�نوا من العرب ا��ها���ن من ا���ن وهناك 

، )٥(قبائل ع�بية ها��ت إ�ى هذه ا��نطقة �ي عهد الفاطمي�ن
معظمهم من أ��اب ا��ذهب ا��الـ�� ا���ن طردهم الفاطميون، 

بان الع�� ��� ��دت ا��نطقة ��رات   ا��م���ي.ع�بية أ��ى إ
 ا��جرات الشمالية -١/٣

انت�� الفينيقيون ��� سا�ل البحر ا��بيض ا��توسط فأ��ئوا 
ً م��ا صور  ية ب��وتمد�ًا ودو�� ، وك�نت ��م ���قات قو

بالفراعنة منذ ا��لف الثالث قبل ا��ي��د وهم ��ار ���ثون عن 
يقية  الفضة والقصد��، فشيدوا ��ا�� ��مة ��� الشواطئ ا��فر

ا (قرطا�ة) �� تعاقب ��� ب��دهم ا����ي�ن والفرس أ��ه
. وعن التواصل ب�ن �مال الصحراء وجنو��ا )٦(واليونان وا��ومان

ذ�� غ�يول بأنه ك�ن ��أل ��� ��تاز الصحراء عن التواصل ب�ن 
البيض �ي الشمال والسود �ي ا��نوب، و��ى بان هذا التواصل 

نت مع��ًا ��تادا قد و�د منذ أ��ف السن�ن، وان الصحراء ك�
من قبل الب��. وك�ن التواصل الب��ي ��� الصحراء �ي ف��ة ما 
قبل ا����ات قد تناقص ف�� ��كن التبادل معروفا �ي تل� 
يادة توسع الصحراء و�دم وجود  الف��ة، ور��ا يعود ذل� ��
وسائل النقل ا��اصة بالصحراء. وأما عن توا�د ��رات �مالية 

يقيا جنوب الصح راء، ذ��ت بعض ا��واة أن ا��ومان إ�ى إفر
يقيا �� يطلقوا ��� الصحراء ا��من البعيد،  ا���ن احت��ا �مال إفر
وقد ��دثت بعض ا��صادر عن ��وب ك�نت ��م مع قبائل 
الغرامونت حيث ك�ن البدو ��ك�ون م��ذًا آمنًا ل��تمرد�ن ضد 
الوجود ا��وما�ي، وقد �لفت قبائل الغرامونت مدافق ��مة �ي 

. إذا ا��جرات الشمالية قد هبطت )٧(مال ��اد وجنوب ليبيا�
إ�ى ا��نطقة ��� شك� أ�داد كب��ة من قبائل ال���� و�ي ا��رجح 

يغ ا���ن اختلطوا وا����وا با��نوج الوطني �ن ا��قيم�ن حول ا��ماز
 شواطئ حوض ��اد.

 ثانًيا: طرق وعوامل دخول اإلسالم
 طرق دخول ا��س��م -٢/١

ا��سال� ال�ي سلـكها ا���اة إ�ى ا��س��م من �� ��اء أن 
يقيا ك�ها ا���ت با��ها���ن إ�ى م��، ومن  ا��ز��ة العربية إ�ى أفر
يقيا  م�� تفرعت تل� الطرق من �د�� ����ا ا��ت�ه ��و �مال أفر
يقيا إ�ى ����ة  وم��ا ا��ت�ه ��و ��ق��ا وم��ا ا��ت�ه ��و أواسط أفر

يقيا جنوب  . أما الطرق ال�ي سلـكها)٨(��اد ا��س��م إ�ى إفر
 الصحراء فهي ك�لتا�ي:

يقيا يق �مال أفر يقية، ب��د تو��، طر : م��، ��قة، طرابلس، إر
ا��غرب ا��وسط، ا��زا�� و��ء من ��اكش ب��د السوس 

 ا��ق�� إ�ى مصب السنغال. 
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 الهجرات العربية يف إفريقيا جنوب الصحراء وأثرها يف نرش اللغة العربية واألدب العريب

يق القوافل : من ب��د ا��غرب ا��ق�� إ�ى �ما�ي ب��د السودان طر
�� إ�ى ب��د ال��نو غ�ب ����ة ��اد، و�� ���ا من جنو�ي تو

يا، ومن جنوب ��اكش  ومن جنوب ا��زا�� إ�ى ب��د �مال ���ر
 .)٩(��� مصب السنغال ومنح�ى النيجر ا��وسط

يق الثالث ���� ��� الصحراء ال��قية ووادي النيل ، ���در الطر
يق ا��ربع�ن ح�ى  الناس ح�ى أسنا ���� �� من أسنا ��تد طر

 .)١٠(من هناك إ�ى ����ة ��اددارفور ووداي و
يق باب ا��ندب يق انت�� ا��س��م �ي القرن طر : وعن هذا الطر

يقيا  يقيا وك�نت معرفة العرب ��ا�ل أفر ي�� و��ق أفر ا��فر
ال��قية قد��ة و��زال الشاطئ ���ل أ�ماء من ا��نوب العر�ي �ي 
يقيا جنوب  مناطق مصوع وعصب وما وراءها من ب��د إفر

 .)١١(الصحراء
يق ا��ي يبدأ من م�� ��� وا�ة ��ي��ا �� وا�ة سيوة و����  لطر

 .)١٢(��� وا�ة فزان إ�ى ب��د ا��وسا
ك� هذه الطرق سلـكها الت�ار وا��ها��ون من العرب و���هم 

يق يا جنوب الصحراء وهؤ��ء ك�نوا د�اة إ�ى ا��س��م �ي إفر
 بالطرق الس��ية.

يقيا جنوب الص حراء فإن أما تار�خ دخول ا��س��م �ي إفر
ا��ؤر��ن قد اختلفوا �ي ذل� و��د هذا ا��خت��ف إ�ى أ���ن، 
ية يؤرخ ��  أو��ما: دخول ا��س��م �� يكن عن ���� عس��
��قوط دو�� ما أو هز��ة جيوش معادية ل��س���ن �ي واقعة ما 
وقيام ��� ا��س��م ��� أنقا��ا. آ����ا: بعض ا��ؤر��ن ا���ن 

�� يفرق ب�ن تار�خ دخول ا��س��م  تناولوا هذا ا��وضوع معظمهم
وانتشاره، بل أرخوا �� من ف��ة انتشاره، و�� ي��حظوا ف��ة 
دخو�� ال�ي سبقت ف��ة انتشاره لعامل من العوامل و��ل� عند 
يقيا جنوب الصحراء ����  ا��ديث عن انتشار ا��س��م �ي إفر

يق ب�ن التار���ن، و���� إ�ى أقرب ا��وايات التار��ي ة من التفر
 ال�ي ذ��ها ا��ؤرخون �ي هذا ا���ال: 

يقيا جنوب الصحراء �ي القرن  - أن ا��س��م د�ل �ي إفر
 هـ.٤٦ا��ول ا��جري بالت�د�� 

يقيا جنوب الصحراء �ي القرن  - أن ا��س��م د�ل �ي إفر
 ا��ادي ع�� ا��ي��دي. 

يقيا جنوب الصحراء �ي القرن  - أن ا��س��م د�ل �ي إفر
 )١٣(ا��ابع ع�� ا��ي��دي.

ا��واية القريبة إ�ى الواقع �ي ا��واية ا��و�ى ��ن دخول ا��س��م 
يقيا جنوب الصحراء ��تبطا ارتباًطا وثيقًا بتار�خ  �ي إفر

يقيا.الفتو�ات   ا��س��مية �ي م�� و�مال إفر
 

 العوامل ال�ي سا�دت ��� ��� ا��س��م واللغة العربية -٢/٢
تشار �� شك أن هناك �دة وسائل وطرق �� بواسط��ا ان

يقيا جنوب الصحراء ومن أهم  العربيةا��س��م واللغة  �ي إفر
��رات القبائل ���  –الوسائل ما ي��: ��رات القبائل العربية 

 ا��را�� ا��ا�لية. –طرق الصوفية ال –الت�ار  –العربية 
 ��رات القبائل العربية-١) ٢/٢(

ضاقت ا��ز��ة العربية ��ك���ا ��بب ا��فاف ا��ي أصا��ا 
�نت ا���ن قبل ا��يار سد مأرب غنية ال��بة غنية ا��ضارة وك

و�اف�� بالناس ف��ا ا��ار السد ضاقت ا���ن ��ك���ا فا��ه العرب 
منذ عهد بعيد إ�ى ��اه الشمال إ�ى ب��د الشام والعراق و��ى 
يقيا. وقد وصل  �مال الغر�ي إ�ى م�� أو ��� البحر ا����ر إ�ى إفر

نوب الصحراء وا��افع لتك� ا��جرات قبائل ��� ا���نية إ�ى ج
مشاك� اقتصادية وتارة سياسية و��� ا��غم من أن ا��جرات 
�اءت من أماكن متعددة من ا��ز��ة العربية إ�� أن ا��ها���ن 

 .)١٤(��يعا �دموا ا��س��م و���وه و��ل� اللغة العربية وآدا��ا
 ��رات القبائل ��� العربية-٢) ٢/٢(

�س��م د�ن الناس ��يعا وأن ا��س�� أ�ًا يعتقد ا��س��ون أن ا�
ك�ن �نسه ��س بأن ا��س��م دينه ���� ا��اهاته ا��وحية وين�� 
�� السبيل و��ديه ��ا فيه ��� ا��نيا وا����ة و�� ��س ا��س�� أ�ًا 
ك�نت �نسيته انه دخيل ��� ��ا�ة ا��س���ن وأن ا��س��م 

عوة إليه ����ك ف��ا مستورد إليه فا��سؤولية ��اه ��� ا��س��م وا��
وقد قام العرب بنصي��ا من ا��سئولية دون  العرب و��� العرب

إ��ال أو تقص�� وقام ��� العرب بنصي��م ��ل� دون إ��ال 
وس��ى فيما ي�� صورة من ��اط ا��س���ن ��� العرب لن�� 
ا��س��م واللغة العربية �ي جنوب الصحراء.  ولعل أقدم 

س��ون ��� العرب �ي تل� ا��جرة ا��جرات ال�ي قام ��ا ا��
الفارسية ال�ي قدمت من ش��از �ي القرن العا�� ا��ي��دي وك�نت 
���امة حسن �ن ��� و��وى وأسس هؤ��ء ا��ها��ون مدينة 

 .)١٥(ك�وا
 انتشار ا��س��م بواسطة الت�ار-٢/٣

ينب�� �ي مطلع هذا ا��ديث أن نو�ح أن ا��قصود بالت�ار هنا 
ن�ن �ي هذا القطاع ا��ي ���دث عنه أي الت�ار ��� ا��ستوط

الت�ار ا���ن يغدون بقصد الت�ارة �� يعودون ��وط��م ا��صلية 
�ي �مال القارة انت�� ا��س��م ود�ل الناس �ي د�ن ا��ّٰ� أفوا�ا 
و��ل� ��ا رأوه عند الت�ار من حسن ا���� وحسن التعامل 

من والوفاء للعهود والصدق وا��مانة و�ما�ة النفس و���ها 
أ���قيات النبوة ا��اقية واقتنعوا ��ل� الق�� ا����انية و تبنوا  
ا��س��م و���وه �ي أوساط ��تمعهم الو��ي، وك�نت هناك 
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يقيا مسال� ع�فها الت�ار منذ أمد بعيد وك�نت هذه ا��سال�  �إفر
��بط �مال الصحراء وجنو��ا أو تصل ب�ن ���ي القارة ووسطها 

تل� الطرق بأدق وصف وبينوا  اووصفووقد سار ر�ال العرب 
ؤ��ء ا���ا�� ا��سال� ���� الت�ارة و��ل� �مى كث�� كتب ه

 وا��مال�. 
 دور أ��اب الطرق الصوفية-٢/٤

قامت الطرق الصوفية ��ور هام �ي ��� ا��س��م ونقل 
يقيا جنوب الصحراء، وك�ن هناك  ا��ؤ��ات واللغة العربية إ�ى إفر

لتقوى وا��وع �اشوا با��نطقة، بعض من ا����اص ا����ور�ن با
ووصفت منطقة ��بكتو بأ��ا ك�نت مؤلف أولياء ا��اهد�ن، وقيل 
عن مدينة ج�ي قد ساق ا��ّٰ� تعا�ى ��ا سك�نا من الع��اء 

. وقد )١٦(والصا���ن من ��� أهلها من قبائل ش�ى وب��د ش�ى
يقية �لقات  سا�د ��� انتشار الطرق الصوفية �ي ا���تمعات ا��فر

ً  ا���� من ا��فارقة وك�ن لك� شيخ أتباع  ال�ي و�دت قبو��
يؤسسون  يقدرونه حق تقد��، و يطيعونه و��تث��ن أوا��ه و

 ب ���� من العنا�� ا��والية ��م.ا��دارس وا��سا�د واستقطا
وقد لعب ر�ال الطرق الصوفية دور بارزًا �ي توجيه ا��ها�ي 
إ�ى أمور د���م، و��� ��لت الطرق الصوفية ��� غ�س الق�� 
الفاض�� مثل: حب ا��ار وحسن التعامل وا��سا��ة �ي توسيع 
يق ا����ار من بناء ا��سا�د  رقعة ا��س��م وانتشاره عن طر

وعتقهم بعد تلق��م ومصاهرة ا��فارقة الوطني�ن و��اء العبيد 
أصول العقيدة ا��س��مية ولغ��ا ح�ى ���كنوا من استيعا��ا و���ها 
عند رجوعهم إ�ى ب��دهم. وك��ا تقدم يتضح لنا أن الطرق 
الصوفية قد لعبت دورًا هاما �ي ��� العقيدة ا��س��مية واللغة 

يقيا جنوب الصحراء  .)١٧(العربية وا��دب العر�ي �ي إفر
 دا�ليةمن ا��را�� -٢/٥

يقيا،  �لقت الوسائط ال�ي سبق أن ذ��ها جوًا إس��ميا �إفر
وتعاونت ��ا�� الشمال، وا��جرات العربية، و��� العربية، 
والت�ار، وا���اة، والطرق الصوفية، درس د�ا�� ا��س��م �ي 

ا��نطقة ال�ي نتك�� ع��ا، و�ي ��� ا��س��م ب�ن السك�ن  هذه
ة و�ي القيام بالنشاط ا��صل�ن، �� �اءت ا��طوة ا��د��

ا��ا���، نابع من ا��نطقة و��دم نفس ا��هداف ال�ي �د��ا 
الوافدون، وال�ي �ذ��ا ا��را�� الثقافية بالشمال فظهرت ز�امات 
إس��مية عظيمة �ي هذا القطاع نفسه، و��كن القول أن هذا 
النشاط ا��ا��� ك�ن أبعد أ��ًا �ي �دمة ا��س��م وأك�� ��ا�ًا، 

ي��، ف�� يعد إذ صور ا ��س��م بصورة ثقافية قومية وف�� إفر
ا��خول �ي ا��س��م تبعية ��و�� غ�بية وا���افًا ���ن ��ا�ات من 
ا��ارج، بل أصبح انضواء ��ت رايات ���لها ز��اء من ا��ا�ل، 

ي�� سل��،  وأصبح ا��خول فيه يع�ى ا����ام �ي تكو�ن ��تمع إفر
��باق التتابع، فزمام  وهذا ما حقق ما ����ه بعض ا��ف���ن

يقيا،  ا��عوة ل��س��م ���� العرب �ي مطلع ا��س��م إ�ى إفر
�� ليندفعوا به جنوب الصحراء، وهناك أس��وه  و����ه م��م ال��
إ�ى ا��نوج وك� هذه ا���ا�ات تعاونت �ي ا��تاف بو�دانية ا��ّٰ� 
وبأن ���دًا "رسول ا��ّٰ� ص�� ا��ّٰ� �ليه وس��"، وأصبح ا��نضواء 

هذه ا��ايات أم�� ��ور�ًا �ي الناحية القومية من الناحية  ��ت
ية و�ي هذا ا��بحث سنعيش مع ا���امات ا��س��ة ومع  ا��ضار

يقية و�ي: ا��رابطون  ا��وسا والفو���ي   -ا��را�� ا��س��مية ا��فر
ي��حظ أن ا��را�� الثقافية  -عثمان دنفديو  - د�اة من الفو�ج. و

ية �ي نفس الوقت، لشدة ارتباط كث��ًا ما ك�نت أسواقًا  ��ار
ا��عوة ا��س��مية بالت�ارة ��� قلنا من قبل ولـكن هناك ��ا�� 

 .)١٨(�لب �ل��ا أ�د الطابع�ن مع وجود ا��ثن�ن ��ا

ثالًثـــــــــــا: أثـــــــــــر الهجـــــــــــرات يف الهنـــــــــــوض باللغـــــــــــة 

 واألدب العريب يف إفريقيا جنوب الصحراء
يقيا �امة ومنطقة  تُعَّد ا��جرات العربية ا��تدفقة إ�ى إفر

يقيا جنوب الصحراء بصفة �اصة من أهم الوسائل لن��  إفر
�ي العا�� ك�فة، وقد وصل ا��س��م إ�ى  العربيةا��س��م واللغة 

يقية وأ�دث تأث�� مبا��ًا �ي تل� ا��ناطق.  بعض ا��ناطق ا��فر
و���� ا��كتور عبد ا����ن ��ر ا��ا�ي، مو��ًا ا���� بأنه �ي �د 

يقيا  ،)١٩(ذاته تار�خ وقد لعبت ا��جرات العربية �ي ب��د إفر
ً ل��ور ا��ي لعبته �ي ��� ا��س��م  جنوب الصحراء دورًا مماث��
حيث أن هذه ا��جرات ��لت لواء ا��س��م واللغة العربية �ي 
ا��نطقة وطبعت الب��د بطابع ����ال مستمر إ�ى اليوم. وقد أ�� 

�ا��ت ا��ياة انتشار ا��س��م واللغة العربية ��� ��تلف � 
ا��جتماعية وا��قتصادية والثقافية والسياسية وا��ينية مما ساهم 

 –وداي  –�ي قيام ا��مال� ا��س��مية با��نطقة مثل: ك��� 
ا��س��م واللغة العربية  انتشارباقر�ي، وال�ي ��ا ا��ور البارز �ي 

 بغها ا��س��م �ي ش�ى مناح��ا.وظهور حضارة متم��ة ص
 ل� ا��س��ميةإقامة ا��ما-٣/١

يقيا جنوب  ا��مال�لقد تأسست بعض  ا��س��مية �ي إفر
 :الصحراء وأ��ها ث��ث

تعت�� مملـ�� ك��� أول مملـ�� إس��مية تأسست �ي  :ممل��� ك���
يقيا جنوب الصحراء �ي القرن الثا�ي ا��جري ��� أ��ي ��ا�ة  إفر
قادم�ن من �مال ���ي ����ة ��اد، وك�نوا وثني�ن، �� د�لها 

س��م �ي أوا�� القرن ا��امس، وأول ا����اء ا���ن اعتنقوا ا��
ا��س��م ر�ل ���ى: السلطان أو�ي وانت�� ا��س��م واللغة 
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وبعد أ�داث تعاقبت �ل��ا  .العربية �ي عهده انتشارًا واسعًا
البورنو، وأصبحت قبائل ا��وسا ك�ها ��ت ���ها، وساد 

 )٢٠(.ا��س��م �ي القبائل الوثنية
تقع وداي، منطقة �ي ال��ق، وع�ة ا��سال�  :ايممل��� ودّ� 

�����ا أ��ة التنجر ح�ى القرن العا�� ا��جري وك�نت وثنية، 
�اءت من الصحراء هر�ًا من قبائل ��ي ه��ل، ك�ن أول ا����ك 

م، ١٦٢١ا��س���ن هم عبد الـ���� ا��ي أصبح سلطا�ًا �ام 
الـ�� ���ل و�لفه أبناءه، وبعد أ�داث من الفرقة ب�ن ا����ة ا��

 .الفر��يون وسيطروا ��� ا��نطقة
وصل إل��ا ا��س��م �ي مطلع القرن السادس  :ممل��� باغ��ي

وقد عم  .ا��جري، وك�ن السلطان ����ي أول ا��ك�م ا��س���ن ف��ا
ا��س��م �ي عهد السلطان ا��اج ���د ا��م�ن، و��ت أ�داث، 

ح�ى �ام �� �مها ا��م�� را�ح إ�ى سلطانه وبقيت ��ت قيادته 
 )٢١(.م١٩٠٠

 تكو�ن الع��اء-٣/٢
يقيا  ية دور باز �ي إفر لعبت ا��مال� ا��س��مية وا��را�� ا��عو
جنوب الصحراء �ي سبيل تكو�ن الع��اء وا���اة وك�ن تأث�� 
يقيا جنوب  يقيا بصفة �امة و�قل�� إفر ا��عوة ا��س��مية �ي إفر

لعربية الصحراء بصفة �اصة أدى إ�ى انتشار ا��س��م واللغة ا
وتأسيس ا��سا�د وا����وي بصورة واسعة لتعل�� أبناء ا��نطقة. 
يقية، حيث قام  وقد نتج عن هذا ��ر�ج ���اء من أصول أفر
هؤ��ء الع��اء ��ور فعال �ي ��� اللغة العربية وآدا��ا فبا��ضافة 
إ�ى تعل�� الناس القرآن الـ���� و��فيظه ��م ��رس الع��م 

�ي انتشار اللغة العربية وا��ب العر�ي ا����ى وذل� سعيا م��م 
يقية. وأصبحت هذه ا��دارس وا����وي  �ي ربوع القارة ا��فر
تتأ�� و��دهر وأصبحت ��ا�� إشعاع حضاري ��تقطب أبناء 
ية  يقيا جنوب الصحراء فو�دت ا��ياة الثقافية والف�� إقل�� إفر

 ب��ًا من ا����ك ا��س���ن.��جيعًا ك
� �ي أول ا���� مقصورة ��� الفقهاء ��نة التعل� ك�نتولقد 

وا��ع���ن وا���اة القادم�ن من مناطق الوطن العر�ي �� بعد ذل� 
تكونت طبقة مثقفة من ا��ها�ي الوطني�ن وتولوا ��مة التعل�� 
وك�نت �البية هؤ��ء من الفقهاء ا���ن أتقنوا اللغة العربية لغة 

�اء والفقهاء ��همة ا���ن والثقافة ا��س��مية. حيث قام هؤ��ء الع�
ا��عوة ا��س��مية فأ��ئوا ا��دارس وا����وي وا��سا�د و���وا 
يقيا  يقيا بصفة �امة ومنطقة إفر ا��س��م واللغة العربية �ي أفر

 .)٢٢(جنوب الصحراء بصفة �اصة
 
 

ية-٣/٣  إ��اء ا��را�� ا��ضار
يقيا جنوب الصحراء أعتنقه  عندما د�ل ا��س��م �ي إفر

و��عوا �ليه وأحتل ا��تع��ون مك�نة عظيمة بعد ا����ك وا��عية 
أ��اب ا��ناصب الـك��ى �ي ا��و�� ونالوا ��ف عظ�� ب�ن الناس 

ليس �ي الب��د ا��س��مية و�دها بل �ي  وتقد��من ا���ام 
ية  القرى ال�ي ف��ا ا��دارس وا����وي، ومن أهم ا��را�� ا��ضار

 ���� ا���ي: غة العربية وآدا��ا ال�ي سا�دت �ي انتشار الل
 :ا����وي

يط��  ا����ة �ي ا��ك�ن ا��ا�ي أو ا��وضع ا��ي ��احم فيه و
ا��ك�ن ا��ي ���� فيه ا��رء بنفسه مع ا��ّٰ� تعا�ى أو  ���ا����وى 

 ����ا فيه مع�� القرآن الـ���� ��ن يع��هم.
 :ا��سا�د

ا��س�د �ي ا��س��م هو ا��ا�� �ي تعل�� وتوجيه ا��مة من 
يق�� ف��ا ا��س��ون الص��ات ا���س  والثقافيةة الناحية ا��يني و

يعقدون ���قات ا���� وا��راسة (ولو�� دفع  ويتعبدون ف��ا و
الناس بع��م ببعض ��دمت صوامع وص��ات ومسا�د ���� ف��ا 

 ا�� ا��ّٰ� كث��ا).
تعليمية �ي ا��س��م وبؤرة ا��شعاع  مؤسسةوهو أول 

�ي التعل�� ا��ي�ي بل ا��ضاري والثقا�ي و�� يقت�� دور ا��س�د 
درس فيه أيًضا الع��م ا����ى ولعب ا��س�د دور الن�� للـكتب 
ا��س��مية إذ أل�� العد�� من الع��اء كت��م با��سا�د فكتب: 
(ا��مام مال� ��اب ا��وطأ �ي ا��س�د النبوي ال��يف و�ي 
ر�اب �امع ��ر �ن العاص ألف ا��مام �ن إدر�� الشاف�� 

د الب��ة كتب ا��مام ا��ليل �ن أ��د ��اب ا��م، و�ي مس�
 .)٢٣(الفراهيدي ��اب الع�ن �ي العروض

 ا��سيج: 
ا��سيج هو تصغ�� لك��ة مس�د وهو مك�ن ل���� وحفظ 
القرآن الـ���� وأداء الص��ات ا���س ��� يط�� �ل��ا ك��ة 
(مسيك)، وأورد ا��كتور ب�� ���ود عطية الع��ي: (إن ا��سيج 

�ن يتع��ون القرآن أ���ا ��� ح�ى ولو �لسوا يط�� ��� ا��و��د ا��
 ��رة أو ��وار �دار أو فناء بيت)��ت 

 : ا��دارس
انت�� التعل�� النظا�ي �ي ك��� �ي النصف ا��ول من القرن 
الثالث ع�� وك�نت أو�ى ا��دارس ال�ي تأسست �ي مدرسة �ن 

ا��امس ع�� ا��ي��دي  القرنهـ و�ي ١٢٤٢ا��شيق بالقاهرة 
التعل�� ��� ��ط ا��دارس ال�ي انت��ت �ي ك��� مدرسة  ساد نظام

. ولقد لعبت هذه )٢٤(ك���د ومدرسة الشيخ أ��د الفاطمي
ية دورا بارزًا �ي ��� ا��س��م  ية والثقافية وا��عو ا��را�� ا��ضار
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يقيا جنوب  يقية �امة ومنطقة إفر واللغة العربية �ي القارة ا��فر
ام الـكب�� ا��ي خطب الصحراء �اصة و��� ضوء هذا ا��هتم

به أهل الع�� وأصبحت هذه ا��را�� قب�� ���ه إل��ا الط��ب من 
 ��يع أ��اء ا��نطقة.

 

ةُ   َخاِمتَ

هدفت ا��راسة إ�ى توضيح العوامل ال�ي سا�دت �ي ��� 
ا��س��م واللغة العربية وآدا��ا �ي ك�فة ��ا��ت ا��ياة، وبيان 

��� اللغة العربية �ي أ��ية وأ�� هذه ا��جرات �ي واقع ا��ياة و
يقيا جنوب  ي�� �ي إفر ا��نطقة. وقد توصلت إ�ى أن ا���تمع ا��فر

الب��ية ك�نت �� معتقدات  ا���تمعاتالصحراء كغ��ه من 
يقيا  متعددة قبيل انتشار ا��عوة ا��س��مية. فقد ك�ن اتصال إفر
جنوب الصحراء بالعا�� ا��ار�ي منذ أقدم العصور قبل انتشار 

يقيا جنوب الصحراء من ا��ناطق ال�ي ا��س��م، و تُعَّد منطقة إفر
 وصل إل��ا ا��س��م مب��ًا.

لقد ك�نت ا��جرات ا��س��مية بنوع��ا ا��ا��� وا��ار�ي من 
يقيا جنوب  أهم الوسائل ال�ي سا�دت ��� انتشار اللغة العربية إفر
يقيا جنوب الصحراء  الصحراء، وبانتشار ا��عوة ا��س��مية �ي أفر

ي�� �ي ك� مياد�ن ا��ياة ��ن اتبع  تغ��ت حياة ا���تمع ا��فر
يقيا جنوب  هدي ا��س��م، وبانتشار ا��عوة ا��س��مية �ي أفر
الصحراء أصبحت اللغة العربية لغة التعل�� والت�اطب وا��ك�تبات 
ية وا��راس��ت ا��ا�لية وا��ارجية، وبفضل ا��س��م  ا��دار

اء هذه ا��نطقة مما ك�ن قامت هناك مؤسسات التعل�� �ي ش�ى أ��
يقيا من ا��سار  ��ا ا��ور الفعال �ي تغي�� حياة الشعوب �ي أفر
يعت�� ا��س�د وا��سيج وا��درسة من ا��را�� ا��ئيسة  ا��اه��. و
ال�ي ك�ن ��ا ا��ور الفعّال �ي ��� التعل�� والثقافة ا��س��مية 

يقيا جنوب الصحراء.  واللغة العربية وآدا��ا �ي أفر
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