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 قسم التاريخ ـ كلية التربية ـ جامعة الزاويةه ــ أ.نادية سالم شفش 
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 : المقدمة

 فال ن الرواياتفهو يحكي عتاريخ وجد ن الشعوب السوداء ليس لها تاريخ وإ نأيعتقد الكثير 

 ات النادرة والكتب النفسية .ا  في المخطوطمكتوب ا  فارقة السوداء تاريخأليعرف العالم أن ل

 الغربي ، بمدينة تنبكت ،التي كانت بصدق قلب الحركة يخ  الحياة الفكرية ،في السوداناقترن تار

كان من أهمها جامعة  معالم الثقافية والعلميةرت تنبكت بالعديد من الالفكرية في تلك المنطقة فقد اشته

ا ، فهي تقع شمال شرق الحي الذي برز مؤسسات التعليم فيهنة وأيلمدقدم معالم اسنكري ، التي تعد من أ

 حمل نفس االسم .ي

فهي  ،فريقيا فيما وراء الصحراءأبناء أكان بجامعة سنكري شهرة خاصة ومكانة كبيرة في نفوس 

 العالم في ذلك الوقت . ،من مختلف أنحاء لفقهاء وقبلة للطالببؤرة للعلماء ،ومركز ل

دراسة لليها لة جذبت العلماء والطالب إيبكت مدينة ثقافية وحضارجامعة سنكري جعلت من تن

 الأ  عددمن المنارات العلمية خلف لنا علماء هذه الجامعة وغيرها وليف والكتابة ،وشجعتهم على التأ

زال تنتظر من التي ال تكافة التخصصات العلمية  ي ،فيحصى من المخطوطات الفريدة ،والكتب النادرة 

 لدراسة والتحقيق .عنها  ل الغبارينفض 

سيس كما وضحت المواد والتأتناولت صفحات البحت جامعة سنكري في تنبكت من حيث الموقع 

ة عالقعن  أيضاها ،وتكلمت وطالب علمائها وفقهائهاو أعالمهاالتدريس ،وأبرز  التي تدرس فيها وطريقة

 خرى .األاكز العلمية الجامعة بالمر

عة في نشر الدين الضوء على الدور الثقافي الذي قامت به الجام إلقاءهمية الموضوع في ن أمكت

 .سالميةللغة العربية والثقافة اإلذلك ،نشر ا في النفوس تلك الشعوب ،زد على سالمي وترسيخهاإل

جانب من دراسة لا الموضوع ولذه الدراسات فيقلة  إلىد ولموضوع فيععن سبب اختياري ل أما

تركيز على جامعة سنكري ،كذلك إلعطاء صورة واضحة قدر جوانب الحياة الفكرية في مدينة تنبكت مع ال

 .فيما وراء الصحراء أفريقيامكان عن معلم من المعالم الحضارية في اإل

ي يعتمد على الدقة رائي الذالمنهج المتبع في هذه الدراسة فهو المنهج الوصفيي االستق أما

ما الصعوبات التي واجهت الباحثة فهي تشابه المعلومات في معظم المصادر والمراجع والموضوعية ، أ

مصادر المتعلقة بموضوع الدراسة وإن التي اعتمدت عليها ،افتقار المكتبات في مدينتي للمراجع وال

رغم كل هذا فإنه السهل  ن في البالد ،بسبب الوضع الراه وجدت خارجها من الصعب الحصول عليها
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قد  كوند استطعت بحمد هللا تعالى أن أذلل جل هذه الصعوبات ،وأرجو  من هللا أن أالما جعله هللا سهال  فقإ

 فقت في هذا العمل .وقد  أكون أنمل ين في هذا المجال كما آقدمت دراسة جديدة تفيد الباحث

  : تنبكت عبر التاريخـ ـ أوال

 :الموقع 

هم مدن السودان الغربي فهي تقع على الحافة الجنوبية للصحراء الكبرى بما تعد تنبكت من أ

 (.1ى نهر النيجر )نيعرف بمنح

،فقد تميزت بموقع فريد على  أ  لف وثالتمائة كيلو مترالعاصمة باماكو تبعد عنها حوالي أتقع شمال 

 (.2نهر النيجر ميزها عن غيرها من المدن المجاورة )

كانت  امرأة،وبكت اسم  (مكان) مقشرنوتعني في لغة  ن التسمية فهي مكونة من كلمتين ،تنع أما

شكال ( وتنبكت تكتب على ثالثة أ3ارية )مانة كانت تصنع الطعام للقوافل  التجتقطن هناك اشتهرت باأل

ب المصادر غلحيث أ( 4صح من حيث النطق باللغة التارقية )هي األو،(و تنبكتو و تنبكت ، ،تن بكت )

وكتب الدكتور الهادي الدالي تكتب  ،لمحمود كعت،التاريخية مثل تاريخ السودان ، للسعدى وتاريخ الفتاش 

 )تنبكت ( هكذا .

 سيس :تاريخ التأ

لحادي عشر ميالدي على يد قبائل واخر القرن الخامس الهجري ،اتأسست مدينة تنبكت في أ

( ثم قدموا إليها 5ان شمال تنبكت )روأالملثمين كانوا يسكنون مدينة  مقشرن هم قوم بدو من قبائلطوارق 

سوق لى عديد من القبائل الطوارق فتحولت إعت الا فيها حيث تجمورمع مرور الوقت استقولرعي أغنامهم 

بلدة كبيرة وباتت محطة  أصبحت تسع وتكبر حتىري بين تجارالشمال والجنوب وظلت تتبادل التجالل

 ( .6لى السوادن الغربي )القادمين من الشمال األفريقي إوالعلماء ل لتجار القواف

مناطق سالمي في اإللنشر الدين  ا  تنبكت مند النشأة فهي مدينة إسالمية كانت مركز اإلسالمرافق 

ة سالمية منذ نشأتها ما دنستها عبادمدينة إ))تنبكت أوضح لنا السعدي أن غرب الصحراء فقد  أفريقيا

 .(7) قط لغير الرحمن ((جد على أديمها س   وثان ومااأل

 سالمية منذ الميالدكانت تتمتع بها تنبكت فهي مدينة إى تال التاريخية المكانة اإلشارةمن هذه بين يت

ولعبت  ،فاقلتجار العابرين في هذه المنطقة فاقت شهرتها اآل ومركز،ين وهي موطن عباد هللا الصالح

 .فريقيا فيما وراء الصحراءأ في،سالم ا  في نشر اإلمهمدورا  

 :سيس جامعة سنكري تأـ ـ ثانيا

ذات ثروة وحسب ونسب ،فاضلة  *مسجد بنته سيدة غالليةكمر األ أولب نيت جامعة سنكري 

ربي في بالد السودان الغ،دب واأل ،مية للعلم والدينإسالذا المسجد من مدينة تنبكت عاصمة وجعل ه،

(8.) 
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 .(9)فقد بني في القرن التاسع الهجري الشمالي لمدينة تنبكتيقع مسجد سنكري في الحي 

 . التمويل المادي فقط أي ،ة الغاللية هي من تبرع بالمال لبناء المسجدن المرأنالحظ أ

يد والبناء فقد تم على يد المهندس الليبي المعماري عبد هللا الموحدي الغدامسي يشالقيام بالتأما 

 (.10سالمي )اإل مغربيه على الطراز الكان بناؤ حيث

ه على يد مهندس ليبي وهذا يدل على وجود تواصل بين ليبيا مسجد سنكري قد تم بناؤ نأيظهر لنا 

كما يدل على وجود مهندسين بارعين في تلك الفترة شيدوا هذا  ,فيما وراء الصحراء أفريقياومناطق 

 .من المساجد األخرى ا  وعددالمسجد 

قيت  الذي تولى ضي العاقب بن محمود بن عمر محمد أعلى يد القاتجدد بناء مسجد سنكري ثم 

 (.11) (م 1578هـ /  986)محرم عام  من  ثاني عشرالالقضاء في تنبكت يوم الخميس 

سالمية اإلفي نشر مبادئ العقيدة  ا  مهم ا  للعلم والعبادة والتتقيف فقد أدى دور ا  كزكان المسجد مر

العلم  واصملمي رفيع جعل من تنبكت عاصمة من عبلغه من مستوى عبما اع صيته ن حيث ذيم  الدوعلو

 .(12دب في السودان الغربي )واأل

دى مما أ ،ثرات العربية اإلسالمية الفضل األكبر في دعم نفوذ اإلسالم في تلك المنطقةكان للمؤ

كتب الطبقات لك من خالل  ن نالحظ ذيمكن أ ,طاق واسعوانتشار اللغة العربية على ن ,انتشاره إلى

 .(13) ةل عربيوصمن أعلماء سنكري غلب ليب العلمية زد على ذلك أن أساالتي تتبع األ والتراجم

  : ةالمواد التي تدرس في الجامعـ ـثالثا

في للعلم التقل  ومنارة   ا  وفكري ا  حضاري ا  صبحت مركزلى جامعة أل المسجد إمع مرور الوقت تحو

والزيتونة في س ين في فأيزهر في مصر وجامعة القروندلس وجامع األمستواها عن جامعة قرطبة في األ

وفي ( 14العالم )نحاء تلف أمن مخ إليهافدون االعلماء يتو دارس جبل نفوسة في ليبيا فقد كانومتونس 

خرى مثل الكيمياء والرياضيات نية كذلك العلوم األيسالمية واللغوية والدجامعة سنكري تدرس العلوم اإل

 (.15علم التوحيد والفقة والحديث )لسفة والطب والهندسة وعلم الفلك إضافة إلى والف المنطقو

يا منها فريقعات العلمية في شمال أهتم علماء تنبكت بتدريس الكتب التي كانت تدرس في الجاما

 وللمسعودي  في علم الحديث ))المدونة الكبرى ـ في الفقه((و ))المختصر (( ((مالك))الموطأ لإلمام 

في  غيليفي العروض (( و))رجز الم الخرزية((و ))المنطق (( و)) البيان يان ـ في علمنحوال والب))األ

و ,يم (( ونظم ابي مقرعة الهاشمية في التنج (( المعاني والبيان البديع في و ))تلخيص المفتاح, المنطقة ((

 .(16)وأرجوزة ابن سينا في علم الطب  في علم الفلك ))مقدمة التاجوري ((

فاي السايرة النبوياة يااض خرى منهاا ))كتااب الشافاء((البن عا  أكتبدرسوا لعلماء ا زد على ذلك إن

لاى هاذه الكتاب كانات (إضاافة إ17النباوي الشاريف )في علم الحديث ((صحيح البخاري و))صحيح مسلم و

 فلح بن عبدأ ,الليبيتابات المؤلف ها كن منة حظيت بعناية وإعجاب حتى اآلتدرس في الجامعة مؤلفات ليبي
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إلاى ذلاك لاه  إضاافةالرياضايات والتنجايم      في علام  عالم جبل نفوسة كانت له عدة مؤلفاتالوهاب أحد أ

 (.18)واألنساب واألدبجوبة تحتوي على الحكمة والنصائح كما له مؤلفات في الشعر رسائل وأ

يا وعلماء جامعة سنكري كان يبالتواصل العلمي والفكري والثقافي بين علماء ل نأهذا يوضح لنا 

والكتب وخاصة  ن جامعة سنكري كانت تدرس فيها مختلف العلومإما سبق م ، ويتضحبشكل وثيق ا  قوي

هل تنبكت ورغبة الطالب في تلقي ى عمق الدين اإلسالمي في نفوس أهذا يوضح مد علوم الحديث والفقه

 .هللا عليه وسلم  ىوسنة الرسول صل ومعرفة علوم الدين

 :طرق التدريس في الجامعة ـ ـرابعا

قائمة  ,والطالب يدرسون بطريقة علمية منظمة ,كان التعليم في جامعة سنكري من النوع العالي

 ,(تدرس الكتب على هيئة تخصصات دقيقة يتم دراستها بتفصيالت واسعة19) ,على منهج علمي مدروس

 (.20التي عرفها المسلمون في ذلك الوقت )مهات الكتب الكبيرة وتناقش المسائل فيها على مستوى أ

 ,في مسائل على طلبته ,يهبإمالء رأ األستاذلطلبة حيث يبدأ ستاذ واكانت المناقشة تتم بين األ

وأثناء ذلك يسجل  ,ويطلب من كل طالب التوضيح ,وبعدها يقرأ الطالب دروسهم من الكتاب المقرر

 األستاذيختار  ,في أثناء الشرح أسئلتهمكجواب على  ستاذاألحات التي يعطيها يوالتوض ,الطالب التفاسير

 (.21عاب مايقول )يالعبارات البسيطة حتى يتمكن الطالب من است

 هنا : والسؤال المطروح

 ؟كم تستغرق مدة الدراسة 

فترة  وأحيانا  قد تستمر فترة طويلة  ,جامعة سنكري لم تحدد بوقت معين او محددالدراسة في 

في الفقه  ,ذلك حسب قدرة الطالب على تلقي العلم ورهن اتمام المتعلم لقراءة عدد معلوم من الكتب ,قصيرة

 (23فقد تستمر فترة الدراسة لمدة ثالث سنوات .) (22). علوم اللغة والحديث والمنطق و

مدة  التي اتقنها خاللفي المواد  من الدراسة يتحصل الطالب على اإلجازة المطلوبة وبعد االنتهاء

 (24دراسته.)

 :عالم جامعة سنكري ـ أـ خامسا

 العلماء :ــ 1

قاموا فيها وأفقهاء الدين قبل عليها العديد من العلماء وفاق فأت شهرة جامعة سنكري كل اآلبلغ

 (25مساعدات التي قدمت لهم من كتب ومخطوطات .)الضل ففترة طويلة ب

 ؟ين درسوا في الجامعة العلماء الذ أهممن 

فريقيا فيما وراء الصحراء تربى في بيت علم و يحي التادولسي وهو عالم من علماء أ يديـ س

سالم والثقافة العربية في تلك في نشر اإل زرهل العلم والصالح كان له دور باأوقار وهو رجل من 

 (26على يده العديد من الطالب .) ذتتلموكان هناك مسجد يعرف باسمه والمنطقة 
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لما  تولى إمامة مسجد سنكري بعد أن تركها بي العباس كان عار هو حفيد أـ انداغ محمد الكبي

 (27.)هللا عليه وسلم ىة ومدح الرسول صلبرع في علم اللغ ،بو بركات محمود بن عمرالشيخ أ

متواضعين والالمعين في بو العباس أحمد بري بن أحمد بن اندغ محمد ،عالم من العلماء الأـ 

 (28.)لجامعة سنكري التدريس ب

اللغة في الجامعة امتاز لمختار النحوي ، درس الدين وعلم ـ عبد هللا اندغ محمد بن الفقيه ا

 (29ضع .)ابالتو

 (30جامعة سنكري .)ضي من الشيوخ المباركين في بي بكر بن القاـ أحمد بن الفقيه إبراهيم بن أ

ف بالزروق ، حفظ ـ الشيخ أحمد زروق : هو أحمد بن أحمد بن محمد بن عيسى المغربي عر

على يد العديد من  أخذ يطلب العلم فقرأ ةالسادسة عشر القرآن وعمره عشرسنوات وعندما بلغ عمره

الصالح الزاهد ، الم الفقيه المحدث الصوفي ، الولي مام العاإلنه ، ذكره أحمد بابا التنبكتي بأالمشايخ 

والمناقب الحميدة والفوائد العديدة  ةف المتنوعينو التصا، الرحالة المشهور شرقا  وغربا  ذالقطب العارف 

 (31كان له دور كبير فيها. )وجامعة ، درس في ال

 :ـ فقهاء جامعة سنكري  2

برز فيها العديد من الفقهاء  كانت جامعة سنكري تؤدي دور العبادة والعلم في نفس الوقت فقد

فقد درسوا في الجامعة علوم الدين والفقه  هسالمي وتعاليمكان لهم دور كبير في نشر الدين اإلوئمة واأل

د كان مأوى للعلماء والعابدين ومألف والحديث والعقيدة والتوحيد وغيرها وهذا ليس بغريب عن بل

 ومن هؤالء:( 32ولياء )الزاهدين واأل

خذ عنه الفقه عمر بن ، نزل في تنبكت ودرس العلم فيها أهللا  الفقيه القاضي محمد الكابري رحمه ـ

 (33يت .)اق

بي بكر بن الحاج تولى القضاء في تنبكت وهو أول من أمر ـ الفقيه الحاج عبد الرحمن بن أ

 (34العصر والعشاء .) اءة نصف جزء من القرآن بعد صالتيالمتعلمين بقر

محمد ، كانت له قصائد ـ القاضي الفقيه المختار بن محمد بن الفقيه المختار النحوي بن اندغ 

 (35هللا عليه وسلم .) ىالرسول صلمدح عديدة في 

العرب  جيزاـ الفقيه محمد بن كري ، إمام مسجد سنكري كان له العديد من المؤلفات منها أو

 (36.) اإلرشاد والتعليم و

تولى القضاء في تنبكت كان من خيار عباد هللا  ا  وإمام ا  وفقيه ا  ـ الفقيه عمر بن أقيت ، كان مدرس

 (37ر بعلمه وعدله في البالد .)الصالحين والعارفين اشته

 (38.)من القاضي حبيب امة في جامعة سنكري بأمرـ محمود بن عمر بن أقيت تولى اإلم

 .السعدي صاحب كتاب تاريخ السودان ر عبد الرحمنننسى في هذا المجال أن نذك ـ وال
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مامة في اإلالصحراء فقد شغل منصب القضاء والذي يعد أهم مصدر في تاريخ أفريقيا فيما وراء 

 (39جامعة سنكري .)

المنطقة صورة أقرب إلى  عن الحياة العلمية فيت العلماء والفقهاء مازالت تعطي لنا كتابا لبفض

 التكامل.

 :طالب جامعة سنكريــ  3

ها العديد من الزائرين من مختلف قبل عليالطالب من جميع الجهات فقد أاستقبلت جامعة سنكري 

باب لجبي الذين استبدلوا عمامة الفقه بكما وفد إليها علماء وفقهاء قرى السودان الغرسالمي أنحاء العالم اإل

 (40لدراسة فيها.)لالتلميذ 

سالمية في شمال أفريقيا نها كانت تشبه قريناتها من المراكز العلمية اإللعل أهم ما يميز الجامعة أ

 (41.)امتونس وغيرهفي مصر والزيتونة في زهر في مواكبتها للعلم فهي تضاهي األ

ه لليهود هو عالم من علماء لي الذي اشتهر بعدائميذ هذه الجامعة عبد الكريم المغيشهر تالمن أ

تناولة لتاريخ أفريقيا فيما ملم فيها وله العديد من المؤلفات المهمة الالجزائر قدم إلى تنبكت وتلقى العتوات ب

رواح في اصول الفالح )مصباح األ، وكتابه (لي غيالم وأجوبةسكيا آ أسئلة)ن أهمها وراء الصحراء م

 (42وغيرها .)(لباب في رد الفكر إلى الصواب )لب األوكتابه (،

علماء فأس ومراكش وشنقيط الذين ا من سحاق الساحلي وغيرهموعبد الرحمن التميمي وأبو إ

 (43العلم في سنكري .) واوتلق ؤواجا

وتلقى العلم فيها فهو صاحب كتاب تاريخ  ,بكتؤرخ الكبير محمود كعت حضر إلى تنمكذلك ال

المصادر النادرة لتاريخ أفريقيا فيما  أهمالذي يعد من   والجيوش وأكابر الناس ,البلدان أخبارتاش في الف

 (44وراء الصحراء .)

وحة أمام الراغبين في ذلك لكثرة الكتب والمكتبات التي كانت مفت ؛كانت الجامعة تعج بالطالب

شتهرت تنبكت بكثرة المكتبات الخاصة لعلمائها الذين ال يبخلون بكتبهم على الراغبين في االعلم فقد 

 (45) .كانت الكتب قيمة ااالستعارة مهم

قامت في المدينة حركة نسخ نشطة من أجل تمكين المحبين للعلم من الحصول على حاجاتهم من 

بابه طالب يرغب لى أتى إ ذاب العربية حتى إيه محمود بن أبي بكر اقتنى نفائس من الكتالكتب منهم الفق

صبح أ( زد عن ذلك اشتهرت تنبكت ببيع المخطوطات التي 46ياه من غير معرفة )في كتاب أعطاه إ

ما خرى وهذا لسلع األفاقت كثيرا  ما يتحصلون عليه من ارباح طائلة أالتجار عن طريقها يتحصلون على 

جنى من هذا البيع تي من بالد البربر وي  ه الكتب المخطوطة التي تأير من هذع الكثبايؤكده حسن الوزان ))ي  

 (47يفوق كل بقية السلع ((.) ا  كثيرا  ربح
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يدل على كثرة العلماء والطالب في  ,لكتب وكثرة بيع المخطوطاتانسخ نالحظ نشاط حركة 

 جامعات المدينة ورغبتهم في اقتناء وشراء الكتب لالستفادة منها .

 ا  وملك صالحا  ن رجال  هنا إلى دور منسا موسى في تشجيع الطالب على العلم كا ن نشيرعلينا أ

 مواال  لخارج واشترى الكتب والمخطوطات وأغدق على العلماء والطالب ألماء من ااستقدم الع ا  عظيم

 (48طائلة .)

اسة في رسل الطالب للدروجدد بناء جامعة سنكري وأ ارس والمكتباتنشأ العديد من المدأكما 

مد حبن عمر بن محمد اقيت جد العالم أ حمدعلى نفقته منهم الفقيه أ واألزهرس فأ مثل األخرىجامعات ال

 (49بابا التنبكتي والشيخ خالد األزهر .)

نشر حمد الذي ذهب إلى مصر والحجاز يأ يدلقب أحمد التازختي الشهير بكذلك العالم محمد بن أ

 (50).ماتعلمه من علم ومعرفة 

وعلماء في  ءئمة وفقهابالدهم لتولي مراكز قيادية منهم ألى هؤالء المتعلمون يرجعون إ كان

 (51) .مدارس تنبكت وجنى وغيرهما

ن الكتب ثناء رحلته للحج العديد ممهم في العلم حيث جلب أ دورسكيا الحاج محمد  كما كان آل

العلماء مناصب في جامعة سنكري جل خدمة العلم والمعرفة تولى هؤالء والمخطوطات والعلماء من أ

(52) 

  :خرىاألكز العلمية اة سنكري بالمرععالقة جامـ سادسا

زهر في الشمال األفريقي كجامع األ لعلميةكان هناك ارتباط وثيق بين جامعة سنكري والمراكز ا

دون االتصال العلمي  ا  ندلس فلم تقف الصحراء حاجزمسان في الجزائر وقرطبة في األفي مصر و تل

 .فريقي وجنوب السودان الغربي لثقافي بين المراكز في الشمال األوا

مصريون وليبيون كانوا على اتصال ئدلسيون وحجازيون وأفقد اجتمع في تنبكت علماء مغاربة و 

 (53) .وثيق بعلماء جامعة سنكري

دل المعارف والمعلومات معهم حول لتبا نبكت بالمراكز الثقافية في شمال أفريقيافقد اتصل علماء ت

 (54) .في كافة مجاالتها اإلسالميةمن العلوم  االستفادة سالمي وخر المستجدات في العالم اإلآ

ير تأثا  في الهر هذا واضحا  وجليكما كانت هناك عالقات وثيقة بين علماء تنبكت وعلماء ليبيا ويظ

سالت مع السودان ام عالقات ومرت لهن كانوأعالم ليبياء فقد كان هناك الثقافي الليبي في جنوب الصحر

ياضيات والتنجيم عالم جبل نفوسة برع في عدة علوم منها الربي منهم افلح بن عبد الوهاب وهو أحد أرالغ

 (55خرى )وله عدة مؤلفات أ
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الثة التي ازدهرت علماء تنبكت بصورة عامة وسنكري بصورة خاصة على مدى القرون الث أنتج

العربي في مختلف مناحي العلوم اإلسالمية إضافة إلى بقية المخطوطات المكتوبة بالخط  فأاللمدينة فيها ا

 (56دب والثقافة )فروع المعارف األخرى في األ

في المكتبات والمتاحف في انتظار من ينفض  زالت العديد من المخطوطات حتى اآلن حبيسةام

طات وقام ادي المبروك الدالي على جزء من هذه المخطوولقد تحصل الدكتور الفاضل اله ,الغبار عنها

فريقيا فيما وراء الصحراء مادة قه ليقدم لكل الباحثين في تاريخ أيقوم بتحقيبتحقيق بعضها والبعض األخر 

فله جزيل  ،حد كتبهتاريخ أفريقيا يخلو من أ مكان فال يكاد بحث عنلمية تفيد بحثهم ودراستهم قدر اإلع

 الشكر وفائق التقدير واالحترام .

 :الخاتمة 

ردت من خالله توضيح معلم من هللا وتوفيقه وعونه ، تمكنت من إتمام هذا البحث ، الذي أ بمشيئة

ذه الدراسة إلى المعالم الحضارية الثقافية في مدينة تنبكت وهو جامعة سنكري فقد توصلت من خالل ه

  عدة نتائج منها :

لى علم في نفس الوقت بالتدريج تحول إوال ا  يؤدي دور اإلسالممعة سنكري كانت في البداية مسجدجا إنـ 

 جامعة ذات شهرة عالية ومكانة كبيرة .

 سالمية في تلك المنطقة .المي واللغة العربية والثقافة اإلسلجامعة دور كبير في نشر الدين اإلـ كان ل

 .المعرفة فروعفهي شاملة لكل  كافة يعيةهية والطبالعلوم الدينية والفق لجامعة ـ تدرس ا

سلوب علمي يعتمد على التحليل والتدريس يتم فيها بأ،تاز بالدقة ـ التعليم في الجامعة من النوع العالي يم

 .والمناقشة 

العديد قبل عليها ابة كما أتأليف والكتالـ برز في الجامعة عدد من العلماء والفقهاء كان لهم دور كبير في 

 طائلة . مواال  تب وكذلك تجارتها التي كانت تدر أفنشطت معهم حركة نسخ الك ،من الطلبة

 خلف لنا هؤالء العلماء العديد من المخطوطات والكتب التي تدل وتشهد على المستوى العلمي المرموق

 تاريخ تلك الفترة .معلومات حول الة تمدنا بك الفترة وتعد كتاباتهم مصادر مهمي وصل إليه علماء تلذال

لها عالقات تواصل مع الجامعات األخرى في الشمال األفريقي ـ لم تكن الجامعة مغلقة على نفسها بل كان 

 ن حبل التواصل العلمي بين الشمال والجنوب متين وموصول بصفة دائمة .وهذا يدل على أ
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 : هوامش البحث

،أيمااان السيساااي،من 20أحماااد بلعااارف التكني،أهمياااة التااااريخ،مخطوط بمكتباااة الااادكتور الهاااادي المباااروك الدالي،ورقاااة (1)

 .137نبكتو الكتابة على حافة الموت،دار النهضة مصر،صت إلىنواكشوط 

تاى بداياة القارن (الهادي المبروك الدالي،التاريخ الحضاري ألفريقيا فيما وراء الصحراء من نهاية القرن الخامس عشار ح2)

 .46، ص2002الثامن عشر ،دار الكتب الوطنية بنغازي، ليبيا ،الطبعة الثانية ،

،دار الكتااب نموذجااا  والثقافااة العربيااة فااي أفريقيااا فيمااا وراء الصااحراء تنبكاات غاادامس  اإلسااالم انتشااار ،(إصااالح حمااوده3)

 .21،ص2004الوطنية،بنغازي ،ليبيا،

فاااااااااي أفريقيااااااااااا جناااااااااوب الصحراء،منشااااااااااورات جامعااااااااااة  اإلسااااااااااالم انتشااااااااااار، سااااااااااالم بازيناااااااااة(عباااااااااد هللا 4)

 .173،ص2010أكتوبر،مصراته،ليبيا،7

األروانااااي، جااااواهر الحسااااان فااااي أخبااااار السااااودان،تحقيق الهااااادي المبااااروك الدالي،مطبعااااة الوحاااادة  (أحمااااد بااااايبير5)

ماان غياار تغيياار نصااه الساايد ،عباادالرحمن السااعدي،تاريخ السااودان،وقف علااى طبعااه 44،ص2001العربية،الزاويااة،ليبيا،

 .20،ص1981هوداس،مطبعة بردين في إنجي شارع كارنية،

 .16,17،ص2006الجماهيرية  العظمى،االجتماعية ارات القيادة الشعبية المبروك الدالي،قبائل الطوارق،إصدالهادي (6)

خااتلط بااالطوارق عاان طريااق وا رحاال قساام كبياار ماانهم إلااى النيجاار *أغااالل قبيلااة عربيااة كبياارة تقاايم فااي شاانقيط الموريتانيااة

أحماد الماين الشانقيطي، الوسايط فاي تاراجم ،  والمارأة التاي بنات المساجد اسامها فاطماة الغاللياة هناك، واستقرواالمصاهرة 

محمااد سااعيد القشاااط، الطااوارق عاارب  ،507،ص1958وأدباااء شاانقيط، مكتبااة الوحاادة العربيااة، الاادار البيضاااء المغاارب،

،عبدالرحمن السعدي، تااريخ أفريقياا فيماا وراء الصاحراء 28بية للموسوعات،بيروت،لبنان،صعرالصحراء الكبرى،الدار ال

من خاالل مخطوطاة تااريخ الساودان ،دراساة وتحقياق وتقاديم الهاادي المباروك الادالي، منشاورات مركاز البحاوث األفريقياة 

 .105ص2010طرابلس،

 .21( عبدالرحمن السعدي، مصدر سابق ،ص7)

 .144،مرجع سابق ص(عبدهللا زبانية 8)

 .118(إصالح حمودة، مرجع سابق ص9)

وي السالطان م مان ذوالبربار ومان عاصاره تدأ والخبر في تاريخ العرب والعجم، العبر ديوان المب( عبدالرحمن بن خلدون10)

 نشاااءقلقشااندي، صاابح األعشااى فااي صااناعة اإلحمااد ال، اباان العباااس أ301، ص1959لبنااان دار الكتاااب،بيروت، 6،جاألكباار

 .294، ص1963، المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر القاهرة، 5،ج

الهادي الدالي،التاريخ الحضاري  ،118،إصالح حمودة، مرجع سابق ص6(عبدالرحمن السعدي ،مصدر سابق ص11)

 .151ألفريقيا فيما وراء الصحراء ص

ة وعالقاتها مع المغرب وليبيا، تقديم ،محمد رزق ،دار سالميي المبروك الدالي، مملكة مالي اإل(الهاد12)

 .106الملتقى،بيروت،لبنان،ص

 .492(أحمد الشنقيطي ،مصدر سابق ص13)

والسودان الغربي في عهد السلطتين مالي وسنغاي، دار المجمع قصى وض هللا، العالقات بين المغرب األ(المين ع14)

 .25،ص1979العلمي ،جده،

 .118حمودة،مرجع سابق ص(إصالح 15)
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بكر بلقاسم ضيف الجزائري  تحقيق وتقديم أبى،لى الصواب منح الوهاب في رد الفكر إ،( محمد عبد الكريم المغيلي16)

 .107الهادي المبروك الدالي مملكة مالي وعالقاتها مع المغرب وليبيا ،ص  23,22،صلبنان ،بيروت  ،دار ابن حزم،

 .4645بق،صالسعدي مصدر سا(17)

 .172سالمية،صدي المبروك الدالي مملكة مالي اإل(الها18)

 .119ص،مرجع سابق ،اصالح حمودة (19)

نشر ديوان المطبوعات ،ثر ومؤلفات العرب المسلمين فريقيا جنوب الصحراء مآ، دراسة من أعبد القادر زبايدية(20)

 .132ص ،الجامعية الجزائر

 .145ص ،المرجع نفسه(21)

 .37ورقة ،مخطوط في مكتبة الهادي الدالي ،خبار السودانفتح الحنان والمنان في أ،محمد المفتي مرحبا (22)

 .68ص ،مصدر سابق ،عبد الرحمن السعدي(23)

 .108ص المغرب و ليبيا،بوعالقاتها   سالميةمملكة مالي اإل ،الهادي الدالي(24)

 .48ص ،مصدر سابق ،عبد الرحمن السعدي(25)

 إبراهيمتحقيق محمد   ،علماء  التكرورو أعيانفتح الشكور في معرفة  ،بكر البرتلي أبوهللا الطالب محمد  عبدأبو(26)

 .234ص ،1981 ،لبنان ،بيروت،سالمي دار الغرب اإل ،الكتاني ومحمد حجي

 .28ص،مصدر سابق  ،عبد الرحمن السعدي 24ص ،مصدر سابق ،روانيحمد األ(أ27)

 .228ص ،مصدر سابقعبد هللا البرتلي أبو(28)

 .229ص،المصدر نفسه (29)

 .71ص،سابق  ،مصدرعبد الرحمن السعدي (30)

 ،منشورات الدعوة االسالمية،شراف وتقديم عبد الحميد الهرامة إ،حمد بابا التنبكتي نيل االبتهاج بتطريز الديباج أ(31)

 .84ص ،1989 ،طرابلس

 .21ص ،مصدر سابق ،عبد الرحمن السعدي(32)

 .110ص ،1999،ط الثانية ،الزاوية  ،مطبعة الوحدة العربية ،سالمية الي اإلمملكة م ،الهادي الدالي(33)

 .27ص ،مصدر سابق ،عبد الرحمن السعدي(34)

 .117ص ،مصدر سابق،عبد هللا البرتليأبو(35)

 .118(المصدر نفسه ،ص36)

 .248ص ،هـ 1350المطبعة السلفية،القاهرة،(محمد بن مخلوف، شجرة النور الزكية في طبقات المالكية، 37)

 .282،ص(المصدر نفسه38)

،الهادي المبروك الدالي التاريخ الحضاري ألفريقيا فيما وراء 74(عبدالرحمن السعدي، مصدر سابق ،ص39)

 .152الصحراء،ص

 .25(الشيخ المين عوض ،مرجع سابق،ص40)

 .2ن الشيخ أحمد بن حمد مخطوطة في مكتبة الهادي الدالي ورقة (المختار بن أحمد المختار، رسالة إلى أمير المؤمني41)

 .527(أحمد بابا التنبكتي ،مصدر سابق،ص42)

 .48(عبدالرحمن السعدي، مصدر سابق، ص43)

 .220,219إصالح حمودة، مرجع سابق، ص(44)



 هأ.نادية سالم شفش           م.15 – 13هـ /  11 -9من القرن  )نموذجا  أجامعة سنكري (الحياة الثقافية في تنبكت 

النهضة سالمية، الطبعة الرابعة مكتبة (أحمد شلبي، موسوعة التاريخ اإلسالمي والحضارة اإل45)

 .330،ص1983المصرية،القاهرة،

 .333(المرجع نفسه ،ص46)

سالمي للتأليف و ،دار المغرب اإل 2محمد األخضر، ج (حسن الوزان ،وصف أفريقيا، ترجمة محمد صبحي و 47)

 .167،ص1983الترجمة و النشر،بيروت،

بي سالم التكروري ،دراسة وتحقيق رحلة أ ،أبوسالم عبدهللا بن محمد التكروري،216بن خلدون، مصدر سابق، صا(48)

 .2،2009،19الهادي الدالي ،دار الكتب الوطنية بنغازي، ط 

(محمد الفاضل علي ،سعيد إبراهيم كريدية، المسلمون في غرب أفريقيا تاريخ و حضارة، دار الكتب العلمية 49)

 .2007،82بيروت،

 .387(أحمد بابا التنبكتي، مصدر سابق ،50)

سالمية ، معهد تاريخ العلوم العربية واإلي، مسالك األبصار في ممالك األمصار، ألمانيا االتحادية(ابن فضل العمر51)

1988،494. 

مور وتعريف كر وقائع الدهور وعظائم األذالناس و كابرةأمحمود كعت ،تاريخ  الفتاش في أخبار البلدان و الجيوش و (52)

 .175ص ،1963باريس، ،ب العبيد من األحرار ،طبعة هوداسأنسا

 .119(إصالح حمودة ،مرجع سابق،ص53)

 .102اللطيف، تمبكتو أسطورة التاريخ ،دار الكتب الوطنية بنغازي،ص (علي محمد عبد54)

 .172(الهادي الدالي ،مملكة مالي وعالقاتها مع المغرب وليبيا ،ص55)

 .102(علي محمد، مرجع سابق، ص56)


