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ملخص: 

املجتمع  على  االإ�صلم  )اأثر  بعنوان:  مهمًا  تاريخيًا  مو�سوعًا  البحث  هذا  يتناول 
ثلثة  على  ا�ستمل  وقد   ، منوذجاً(  �صنغاي  مملكة  16م  10هـ/  القرن  خلل  االأفريقي 
�س املحور الأول لدرا�سة ن�ساأة مملكة �سنغاي، والثاين، التعريف باأهم الو�سائل  حماور: ُخ�سِّ
ز على  تركَّ والأخري،  والثالث  �سنغاي،  اأهايل مملكة  الإ�سلم بني  انت�سار  �ساعدت على  التي 
على  ت�سمل  التي  اخلامتة  ذلك  تل  ثم  �سنغاي،  املجتمع يف مملكة  على  الإ�سلم  اأثر  تبيان 
النتائج والتو�سيات، وخُل�س البحث اإىل اأنَّ الإ�سلم اأحدث تغرياً نوعيًا يف املجتمع، حتى 
اأ�سبح جمتمعًا اإ�سلميًا بكل معنى الكلمة؛ اإذ ل يختلف عن غريه من املجتمعات الإ�سلمية 

الأخرى. 
الكلمات املفتاحة: اأثر، الإ�سلم، التغيري، املجتمع، اأفريقيا، �سنغاي. 
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Impact of Islam on the African society at the 10th century 
of the Hegira/ 16th century of the Christian era: 

the example of the Kingdom of Songhay

Abstract: 
This study deals with an important historical theme. It is entitled: (Impact 

of Islam on the African society in the 10th century of the Hijra/ 16th century: 
Kingdom of Songhay as a Model) . 

This study consists of three parts. The first part is about the birth of 
the Kingdom of Songhay; the second examines the means which contributed 
to the diffusion of Islam within the population of the Kingdom of Songhay. 
The third part focuses on the effects of Islam on the society of the Kingdom 
of Songhay. In the conclusion, I summarized the results of the search and I 
suggest a number of recommendations. This study showed that Islam deeply 
transformed the society to be a real Islamic society as any other Islamic 
societies. 
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مقدمة: 
احلياة  وجدت  اإْن  منذ  م�ستمرة  عملية  الجتماعي  التغيري  اأنَّ  البديهية  امل�سائل  من 
الإن�سانية، على اأنَّ ذلك التغيري حمكوم بقوى داخلية وخارجية توؤثر عليه �سلبًا اأو اإيجابًا. 
وقد كانت العقيدة الإ�سلمية التي و�سلت مبكراً اإىل تلك الربوع ول �سك من القوى اخلارجية 
الهائلة الأثر يف جمال التغيري الجتماعي يف مملكة �سنغاي. اإذ اإنها ُتعد من دوافع البعث 

ال�سامل يف كل اأوجه حياة الإن�سان الأفريقي الذي احتك مبوؤثراتها. 

أهداف الدراسة: 
الأفريقي خلل  املجتمع  الإ�سلم يف  تركه  الذي  الأثر  بيان  اإىل  الدرا�سة  هذه  تهدف 
القرن 10 هـ/ 16م خا�سة، ذلك لأنه وقع منذ اعتناق الأفريقي للإ�سلم يف بلد الدرا�سة 
جملة من املتغريات املهمة يف مظاهر احلياة الجتماعية املختلفة، مثل: العادات والتقاليد، 
اإىل  اأي�سًا،  الدرا�سة  الدينية، كما تهدف هذه  الحتفال باملنا�سبات  واأخرياً  الأ�رشة،  ونظام 
تعريف القارئ على اأهم مراحل تاريخ مملكة �سنغاي، اإ�سافًة اإىل اأهم الو�سائل التي �ساعدت 

على انت�سار الإ�سلم يف بلد الدرا�سة. 

أهمية الدراسة: 
تكمن اأهمية هذه الدرا�سة يف الرد على بع�س الدرا�سات الغربية املتحاملة اأ�سًل على 
هم  الإ�سلم يف اأفريقيا، والتي حتاول دائمًا قلب احلقائق التاريخية، فجاءت كتابات بع�صيِ

ا�صتفزازية و مميزة مبا ياأتي: 
حتميل الإ�سلم م�سوؤولية احّماء فنون اأفريقيا.  -
اعتبار اندماج اأفريقيا الغربية يف دار الإ�سلم �سبيهًا بال�ستعمار الأوربي للعامل  -

اجلديد. 
ب�سكل  - ي�سمل  ومل  والغزوات،  العنف  اإل عن طريق  الأهايل،  بني  ينت�رش  الإ�سلم مل 

جدي اإل علية القوم من موظفني واأمراء. )1(
اأمام هذه الأحكام القيمية، وجدت نف�سي- وبدافع علمي- اأبحث يف متون الكتب عن 

حقيقة وواقع الأمر. 
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كما تكمن اأهمية هذا العمل، يف قلة الدرا�سات العربية املتعلقة بتاريخ اأفريقيا جنوبي 
ال�سحراء؛ فنجد عزوف كثري من الباحثني يف درا�سة هذه املنطقة، ومرد ذلك اإىل قلة الوثائق 

وامل�سادر، التي تعد- بل �سك الهم الأكرب للباحثني. 

إشكالية الدراسة: 
حتاول هذه الدرا�صة االإجابة على االأ�صئلة االآتية: 

كيف ن�ساأت وتطورت مملكة �سنغاي؟  ●
ما اأهم الو�سائل التي �ساعدت على انت�سار الإ�سلم يف مملكة �سنغاي؟  ●
ما اأهم مظاهر تاأثري الإ�سلم على احلياة الجتماعية يف مملكة �سنغاي؟  ●
هل تقّبل اأهايل هذه اململكة هذا التغيري، اأم عار�سوه؟ ويف املقابل، هل تخلوا عن  ●

معتقداتهم الدينية القدمية؟ 
هذه- اإذاً- جممل الأ�سئلة التي �سنعمل على مناق�ستها يف هذه الدرا�سة، وهي بطبيعة 
الكمال هلل  بلوغ  لأنَّ  والعيوب،  النواق�س  بع�س  الدرا�سات من  تخُل كغريها من  احلال، مل 

وحده. 
الأفريقي،  التاريخ  َلِبَنٍة جديدة يف حقل  الدرا�سة مبثابة  اأن تكون هذه  اأرجو  واأخرياً، 

وم�ساهمة متوا�سعة يف اإعادة كتابة تاريخ مملكة �سنغاي. 

احملور األول - مراحل نشأة وتطور مملكة سنغاي: 

يتبني من خلل ا�ستقراء امل�سادر التاريخية، اأنَّ مملكة �سنغاي ُت�سكل ثالث اأكرب تنظيم 
�سيا�سي عرفته املنطقة اإىل حدود القرن العا�رش الهجري )16م( ؛ حيث كانت يف بداية اأمرها 
عبارة عن مملكة �سغرية تابعة حلكم مملكة مايل، قبل اأْن ت�ستقل عنها على يد اأحد زعمائها 
املدعو “�سني علي” )1464ــ 1493( ، )2(وو�سلت �سنغاي يف عهده اإىل اأوجها، فتحولت يف 

وقت ق�سري من مملكة �سغرية اإىل اإمرباطورية مرتامية الأطراف. )3(
ه يتعني علينا  ومبا اأنَّ املجال ل ي�سمح بالإ�سهاب يف تو�سعات �سني علي احلربية، فاإنَّ
بذله  الذي  الكبري  الدور  من  الرغم  وعلى  حكمه،  فرتة  خلل  واجهته  التي  امل�سكلت  اإبراز 
لق�سوته  اململكة  �سعوب  قبل  من  مكروهًا  كان  علي  �سني  فاإنَّ  �سنغاي،  مملكة  تاأ�سي�س  يف 
اإذ اأنَّ ال�سعدي ي�سف ا�ستيلءه على  و�رشا�سته، ول�سيما مع علماء تنبكت، ولهذا ما يربره؛ 
“.. عمل فيها ف�ساداً عظيمًا، فحرقها، وقتل فيها خلقًا كثرياً”. )4(اأما حممود  تنبكت باأنه: 
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كعت في�سبهه باحلجاج بن يو�سف الثقفي حاكم العراق الأموي )ت. 714م( ال�سّيئ ال�سمعة، 
 )5(كما ل يرتدد املغيلي يف احلكم عليه باأّنه وثني. )6(

من  كًل  جعلت  التي  الأ�سباب  عن  بدورنا  نت�ساءل  اأْن  اإل  اجلانب،  هذا  يف  لنا  ولي�س 
ناأخذ  اأْن  ذميمة؟ هل ميكننا  بنعوت  وينعتونه  �سني علي،  يتحاملون على  ال�سعدي وغريه 
بهذه الأقوال، ونعترب �سني علي كافراً يعبد الأ�سنام، ول يعرف ال�سلة، ول �رشع الإ�سلم؟ 

اأم نبحث عن الأ�سباب التي دفعت هوؤلء املوؤرخني اإىل نعته بتلك ال�سفات؟ 
يف احلقيقة، اإنَّ �سني علي كان يغلب عليه طابع البداوة، ومل يكن متفقهًا بالدين، كما 
هو احلال بالن�سبة للأ�سكيا حممد، ومل يعرف ال�ستقرار، بل كان دائمًا غازيًا متنقًل بجيو�سه 
من معركة اإىل اأخرى؛ حيث كان همه الأكرب األ ينازعه اأحد يف ال�سلطة، واأْن ل يكون ثمة 
ولء ل�سخ�س اآخر �سواه، ولذلك خ�سي من علماء تنبكت، ومن طوارق م�سوفة اأْن يهددوا نفوذه 

با�سم الدين، الأمر الذي جعله يتعر�س لهم ويعاملهم بق�سوة. )7(
ومهما قيل عن ت�رشفات �سني علي املت�سددة وال�سارمة، فاإنَّ ما ُذكر حول الت�سكيك 
يف اإ�سلمه يحتاج اإىل اإعادة النظر؛ ذلك لأنه مل يعِط اأحد الدليل القاطع، وعلى العك�س، فاإنَّ 
املوؤرخ عبد الرحمن ال�سعدي اأفاد مبيل �سني علي لبع�س العلماء،  )8(وبالإ�سافة اإىل ذلك، 
اأكد لنا  كان �سني علي يخ�س�س �ساحات لأداء ال�سلة يف �سهر رم�سان املبارك،  )9(كما 
اأنَّ �سني علي كان ينطق ال�سهادتني،  )10(وهذا يكفي لدح�س تلك املزاعم  �ساحب الفتا�س 
التي اأُ�سيعت حول �سخ�سية �سني علي. ورمبا يوؤخذ عليه التناق�س الذي اأظهره عند اإدارته 
وال�سعوذة،  ال�سحر  على  املرتكزة  الأفريقية  الأمناط  بني  التوفيق  حاول  حيث  حكمه،  لدفة 
وبني ما جاءت به ال�رشيعة الإ�سلمية، وقد كان يف هذا التناق�س زعزعة ل�سلطته، ول�سيما 

اأنَّ املد الإ�سلمي يف هذه احلقبة تغلغل ب�سورة فعالة بني اأهايل �سنغاي. 
اأثناء عودته من حملته  1493م  878هـ/  تويف �سني علي يف ظروف غام�سة عام 
�سبعة  حوايل  احلكم  يف  بقي  علي  �سني  اأنَّ  بالذكر  واجلدير   ))11( )Kourm كرم  بلد  �سد 

وع�رشين �سنة واأربعة اأ�سهر وخم�سة وع�رشين يومًا، ح�سب رواية �ساحب الفتا�س. )12(
وبعد وفاته خلفه ابنه �سني بار، الذي مل يتجاوز �سنة واحدة على العر�س، و�رشعان 
بـ  وُلـِقَب  عليه،  وا�ستحوذ  احُلكم،  عن  واأزاحه  الكبار،  الع�سكريني  القواد  اأحد  عليه  قام  ما 
اأ�سكيا،  باأ�رشة  ُعرفت  اأ�رشة جديدة  تاأ�سي�س  اأعلن عن  الذي  “اأ�سكيا”)13(، وهو حممد توري 
ودام عهدها قرابة قرن من الزمن. �سهدت خللها مملكة �سنغاي فرتة من الرخاء والزدهار 
قل نظريهما، غري اأّنه مبا�رشة بعد وفاة ال�سلطان اأ�سكيا داوود عام 1582م، دخلت البلد 
يف مرحلة ات�سمت بال�سعف والوهن ب�سبب هجومات الفولنيني والبمبارا والطوارق عليها، 
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)14( )Cao( .مما �ساعد بع�س الأقاليم على ال�ستقلل عن احلكم املركزي يف كاو
اأحمد  اأر�سلها  التي  ال�سعدية  الأو�ساع املتدهورة و�سلت طلئع احلملة  ويف ظل هذه 
املن�سور ال�سعدي عام 999هـ/ 1591م، فانهارت على اأثر ذلك مملكة �سنغاي، ونزح ما 

تبقى من اأمراء الأ�سكيني اإىل مدينة دندي يف اأق�سى جنوب �رشق اململكة املتهاوية. 

احملور الثاني - أهم الوسائل اليت ساعدت على انتشار اإلسالم يف مملكة سنغاي: 

لقد انت�رش الإ�سلم يف مملكة �سنغاي ب�سهادة كثري من اأ�سحاب م�سادرنا التاريخية)15(، 
بف�سل ثلث و�سائل رئي�سة، وهي: طرق القوافل التجارية، والتجاُر العرُب املنتمون ل�سمال 
اأفريقيا وم�رش، والدعاة واملب�رشون الأفارقة، غري اأنَّ العامل الأهم يف نظرنا والذي �ساعد 
يف انت�سار الإ�سلم يف تلك املنطقة يعود اإىل الدين الإ�سلمي نف�سه؛ فهو ذو نظام اجتماعي 
راق يدعو اإىل امل�ساواة بني النا�س، ل ُيقيم وزنًا لفوارق اللون اأو الطبقة، واإمنا الفارق من 
خلل ما يفعله العبد من اأعمال �ساحلة، لذلك فاإنَّ الدين الإ�سلمي كثرياً ما يو�سف باأنه 

اأكرث الأديان دميقراطية. 
ومنذ اكتمال مراحل التعريب و�سيادة الدين الإ�سلمي يف مناطق املغرب العربي يف 
اإىل  و�سلت  حتى  اجلنوب  نحو  تتوغل  العربية  القبائل  بداأت   ، )8م(  الهجري  الثاين  القرن 
فقد  املتعددة،  وال�سلت  الروابط  توا�سل  دون  عائقًا  ال�سحراء  تقف  ومل  الغربي،  ال�سودان 
كانت طرق ما وراء ال�سحراء وم�سالكها ومنافذها من العوامل املهمة التي �ساعدت يف تدفق 

املوؤثرات العربية الإ�سلمية اإىل مملكة �سنغاي. 
انت�سار م�ستمر، حتى �سبهها بع�س املوؤرخني، كبقعة  الإ�سلم يف حالة  وبداأت رقعة 
الزيت، ل �سيما بعد �سقوط غانة الوثنية عام 1076م على اأيدي املرابطني. وجنم عن هذا 
املد القادم من ال�سمال، قيام ممالك اأفريقية اإ�سلمية بلغت تقدمًا ح�ساريًا ملحوظًا نتيجة 

اعتناقها الإ�سلم. 
مراكز  بني  القت�سادية  للمعاملت  �رشيانًا  التجارية  القوافل  طرق  كانت  ومثلما 
ال�سمال الأفريقي وبني الغرب الأفريقي، فقد ظلت يف الوقت نف�سه اإ�سعاعًا للموؤثرات الثقافية؛ 
حيث اأ�سبحت املحطات املنت�رشة على طول طرق القوافل التجارية عرب ال�سحراء الكربى، 
اأماكن لحتكاك الأفكار تاأثرياً وتاأثراً، وذلك بف�سل ما تقدمه للم�سافرين من ماأوى و�سبل 
الراحة وال�ستجمام. كما ازدهرت املراكز التجارية املهمة يف مملكة �سنغاي من الناحيتني، 
املجالت  انتعا�س  جانب  واإىل  وتنبكت.  جني،  و  كاو،  واأ�سهرها،  والثقافية  القت�سادية 
القت�سادية، فقد اأدت بع�س املراكز يف ال�سمال الأفريقي مثل، طرابل�س وتلم�سان ومراك�س 

والقاهرة دوراً بارزاً يف ن�رش الإ�سلم والثقافة العربية الإ�سلمية يف تلك املناطق.)16(
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عظمة  من  اإليه  و�سل  ما  اإىل  ت�سل  مل  و�سنغاي  مايل  مملكتي  اأنَّ  فيه،  �سك  ل  ومما 
وقوة اإل بعد اأْن اأ�سحى الإ�سلم ع�سب قوتهما الروحية واملادية، و�سارت اللغة العربية لغة 

الكتابة الر�سمية. 
التاجر امل�سلم داعية لدينه يجمع بني ن�رش الدعوة الإ�سلمية وبيع �سلعته،  وقد كان 
فالتجارة من طبيعتها اأن ت�سل التاجر ب�سلة وثيقة مبن يتعامل معهم، وبخا�سة واإن كان 
تتوافر  ما  ال�سامية كثرياً  الأخلقية  املثل  والأمانة واخللق احل�سن، وهذه  بال�سدق  يتحلى 
لدى التاجر امل�سلم الذي �رشعان ما يلفت اإليه الأنظار عند دخوله لقرية وثنية، وذلك نظراً 
لكرثة و�سوئه، ونظافته، وانتظام اأوقات �سلته وعبادته. وقد جعلته هذه ال�سفات احلميدة 
بالإ�سافة اإىل نظافة البدن وامللب�س اأهًل لثقة الأهايل الوثنيني، وقدوة ح�سنة للقتداء به 

وتقليده. 
والأن�سطة  التجارة  جمالت  على  يقت�رش  مل  العرب  التجار  دور  اإنَّ  بالذكر،  واجلدير 
الثقافية  ال�سلت  وتعميق  الإ�سلمي،  بالدين  التب�سري  اإىل  تعداها  بل  فح�سب،  القت�سادية 
بن�رش اللغة العربية، وبناء امل�ساجد واملدار�س لتعليم القراآن. وهكذا، اأ�سحى التجار العرب 
العقيدة  معهم  فحملوا  التجاري،  ن�ساطهم  جانب  اإىل  امل�سلمني،  الدعاة  مبهمة  يقومون 
اأْن حدث  الإ�سلمية واحل�سارة العربية. وكان من نتائج احتكاكهم واختلطهم بالأفارقة 

التزاوج وامل�ساهرة، وانت�سار الإ�سلم تدريجيًا و�سلميًا يف تلك البقاع. )17(
فالدعاة، �سواء اأكانوا من العرب اأم من الوطنيني الأفارقة، يعدون و�سيلة من الو�سائل 
التي �ساعدت على ازدهار احل�سارة العربية الإ�سلمية، وقد كانوا يدعون النا�س اإىل الإ�سلم، 
الإ�سلمية ومبادئها  الدين وال�رشيعة  اأمور دينهم، وذلك لإملامهم باأ�سول  ويفقهونهم يف 
ال�سامية. لذا حظي هوؤلء الدعاة بتقدير الأهايل لهم، اإذ اأ�سبحت كثري من قرى �سنغاي يف 
اأيام الأ�سكيا حممد الكبري ت�سم كلٌّ منها داراً ل�ستقبال هوؤلء املعلمني الفقهاء الذين كانوا 
يعاملون باأعظم مظاهر الحرتام. )18(ويلحظ اأنَّ معظم اأولئك املعلمني، قد در�سوا يف املراكز 
الثقافية يف ال�سمال الأفريقي وم�رش، وتاأهلوا للدعوة الإ�سلمية بني الأهايل والتاأثري فيهم. 
وُتطالعنا امل�سادر التاريخية، على اأنَّ ال�سلطان الأ�سكيا احلاج حممد كان حري�سًا على 
القتداء بالدعاة امل�سلمني، وعلى اإر�سال طلب العلم اإىل تلك املنارات العربية الإ�سلمية يف 
ال�سمال الأفريقي مثل فا�س والقاهرة وطرابل�س لينهلوا من منابعها ويعودوا اإىل اأوطانهم 
لي�ساهموا ب�سكل اأو باآخر يف ن�رش الإ�سلم بني ربوعها. وقد وجد الدعاة ت�سجيعًا كبرياً من 
والفقهاء  الدعاة  بداأ  الت�سجيع،  هذا  ظل  ويف  الر�سمية،  جهاته  ومن  حممد  احلاج  الأ�سكيا 
واملح�سنون يف تاأ�سي�س املدار�س التي كانت ِقبلة لأبناء امل�سلمني والوثنيني على حد �سواء 
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دون متييز، الأمر الذي اأدى اإىل انت�سار الإ�سلم والثقافة العربية الإ�سلمية بنجاح باهر بني 
اأهايل �سنغاي. واأ�سبحت هذه املدار�س تتكاثر وتزدهر حتى اأنَّ بع�سها اأ�سحى مركز اإ�سعاع 
ح�ساريًا ي�ستقطب اأبناء مملكة �سنغاي ب�سفة خا�سة، واأبناء اأفريقيا الغربية ب�سفة عامة، 

دون اعتبار لفارق الدين اأو اللون.)19(
وجتلت مظاهر احل�سارة العربية الإ�سلمية يف �سنغاي يف عهد الأ�سكيا حممد وخلفائه، 
املجتمعات  حياة  منها  انتقلت  بحيث  متقدمة،  اإدارية  ونظم  حكومة  تكوين  عليها  وترتب 
العربية  النظم  بني  الكامل  المتزاج  وحدث  املركزية،  الدولة  جمتمع  اإىل  املتفككة  القبلية 
الإ�سلمية وبني الأمناط الأفريقية املحلية، وتكون عن�رش جديد يوائم بني ما غر�سه الإ�سلم 
من ثقافة عربية، وبني بع�س املوروث من التقاليد والأمناط الأفريقية؛ اأي برزت ال�سخ�سية 

الأفريقية يف اإطار اإ�سلمي. 
واملعروف اأنَّ ملوك املمالك الأفريقية و�سلطينها، قد درجوا على اخلروج اإىل احلج يف 
مواكب حافلة ت�سم اأعداداً كبرية من الأفارقة، وقد اأ�سهمت هذه الرحلت احلجية يف توطيد 
وم�رش  العربي  املغرب  اأقطار  وبني  الأفريقية  املمالك  بني  والثقافية  التجارية  العلقات 
واحلجاز، كما �ساعدت يف التعريف بتلك املمالك، ونتيجًة لذلك، توافد اإليها التجار والعلماء 

والفقهاء، من �ستى اأرجاء العامل العربي والإ�سلمي. 
احملور الثالث - أثر اإلسالم على جمتمع سنغاي: 

املهمة يف مظاهر احلياة  التغرّيات  ُجملة من  الإ�سلمية حملت  العربية  املوؤثرات  اإنَّ 
الجتماعية املختلفة ل�سعوب مملكة �سنغاي، كالعادات والتقاليد، ونظام الأ�رشة، اأدت هذه 
الإ�سلمية  العربية  والتقاليد  العادات  امتزاج بني  اإىل حدوث  املوؤثرات يف خامتة املطاف 

الوافدة وبني العادات والتقاليد الأفريقية املتوارثة. 
االنت�صاب للأب بدالً من نظام االأمومة: أ. 

نعلم من خلل ا�ستقراء بع�س امل�سادر التاريخية، اأنَّ معظم املجتمعات الأفريقية- 
الع�سرية،  اأو  القبيلة  لتكوين  اأ�سا�سًا  الأم  القرابة من جهة  يجعل  ال�سنغاي  وخا�سة جمتمع 
فالأولد ل يعّدون اأع�ساء يف جماعة اأبيهم، واإمنا يعّدون اأع�ساء من جماعة الأم، واحلقوق 
واللتزامات التي مردها النتماء اإىل جماعة ذات قرابة واحدة ترتتب يف العلقة بني املرء 
واأقاربه لأمه، ومن ثم فاإنَّ الأقارب من جهة الأم ميثلون يف حياة الأبناء دوراً يفوق يف 

اأهميته دور الأقارب من جهة الأب.)20(
والدليل على ذلك، اأنَّ اخلال يف هذه املجتمعات التي تنت�سب اإىل الأم بدل الأب له من 
احلقوق وعليه من الواجبات ما يتجاوز كثرياً حقوق الأب وواجباته قبل اأولده، فالرجل يف 
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املجتمع الأفريقي كان ُي�سمى با�سم عائلة اأمه اأو قبيلتها، والنظام العائلي ت�سيطر عليه الأم، 
اأكد لنا القلق�سندي  والقاعدة املتبعة يف هذه املجتمعات هي الوراثة من ناحية الأم، وقد 

ذلك بقوله: “.. على قاعدة العجم يف متليك البنت وابن البنت«.)21(
�سيئًا  الأرواحية )22(تندثر  العادات  هذه  اأخذت  �سنغاي  مملكة  اإىل  الإ�سلم  وبدخول 
بينهم  والعائلية  الطبقية  الفوارق  واأخذت  العربية،  بالأ�سماء  ي�سَمون  الأهايل  وبداأ  ف�سيئًا، 
تتل�سى، و�ساعد كل ذلك على تطور دور الرجل يف املجتمع، واأ�سبح الفرد ُين�سب اإىل والده 
احلقوق  من  الأكرب  بالقدر  الأبوية  القرابة  يخ�س  نعلم-  كما  فالإ�سلم-  ا�سمه،  ويحمل 

والواجبات. 
وقد تخلت العديد من املجموعات التي اعتنقت الإ�سلم عن هذا النظام الأمومي، وحل 
الع�سري على جمتمع عا�س حياته عرب قرون طويلة  الإ�سلمي، ومّلا كان من  النظام  حمله 
يف ظل نظام اأمومي اأن يتخلى عنه ب�سهولة، كان طبيعيًا اأي�سًا اأن يتفاوت مدى تخلي هذه 
املجتمعات عن هذا النظام تبعًا حلداثة اأو عراقة اإ�سلمها، فهناك جمتمعات اأمومية اعتنقت 
الإ�سلم منذ القدم، ومتكنت من اإحلل النظام الإ�سلمي، وهناك - على العك�س- جمتمعات 
جمتمع  يف  التغيري  عملية  اأنَّ  اإ�سلمها. )23(ويبدو  من  الرغم  على  الأمومي  بنظامها  ظلت 
اإىل  الإ�سلمية تطبيقًا كامًل كان يحتاج  ال�رشيعة  الإ�سلمي وتطبيق  النظام  �سنغاي نحو 
وقت لي�س بالق�سري؛ نظراً لر�سوخ اأفكار وعادات متوارثة ت�سعب معها عملية التغيري. ولكن، 
يف خامتة املطاف متكن الإ�سلم من الق�ساء على العديد من العادات الأرواحية لي�س ب�سكل 

نهائي ومن بينها م�ساألة النت�ساب اإىل الأم بدًل من الأب. 
العادات والتقاليد: 	. 

اأهايل  بها  قام  التي  الجتماعية  والتقاليد  املظاهر  بع�س  على  نتعرف  اأْن  �سري  ل 
�سنغاي عند ممار�ستهم حلياتهم اليومية، وعن موقف الإ�سلم منها. 

لقد ُعِرف عن الأفريقيني عامة ولع �سديد بالفرح والطرب، وانت�رش بينهم َمَثلحٌ ُيفيد باأنَّ 
عادة ال�سمر �سيء ثمني ما دامت اأّنها لن توجد يف الآخرة، ويبدو اأّنهم �سعوا اإىل الإكثار من 
اليومية،  اليومي وعناء امل�سكلت  النفو�س من عناء العمل  ال�سمر هذه ترويحًا عن  حلقات 
فكانوا يعقدون لقاءاتهم، وبخا�سة يف الأيام ال�سيفية والليايل املقمرة، وكانوا يتجاذبون 
فيما بينهم خمتلف اأطراف احلديث، وقد ميار�سون بع�س الألعاب فيما بينهم، ومل تقت�رش 
عادة ال�سمر على العامة، بل �سغلت اأي�سًا الفئة احلاكمة، ومعلوم اأن الإ�سلم مل مينع لقاءات 
ال�سمر والطرب �رشيطة األ يغتاب الفرد غريه، اأو توؤدي اإىل الختلط بني اجلن�سني حيث قد 

ُيف�سي ذلك اإىل جتاوزات اأخلقية. 
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ومن العادات اأي�سًاــ التي تاأثروا بها: ح�سن الع�رشة، واإيثار الغري على اأنف�سهم ولو كان 
بهم خ�سا�سة، وكرمهم احلامتي مع الغرباء، وغري ذلك من العادات احل�سنة. 

واإذا كان الإ�سلم قد اأعطى معنى �ساميًا للحياة، فهو اأي�سًا حدد مفهوم ما بعد املوت، 
فجعل من اأعمال الفرد و�سيلة تو�سله اإما اإىل اجلنة اأو النار. لكن، كيف ُفهمت عملية النتقال 

من احلياة الدنيوية اإىل الآخروية؟ 
لقد راأى اأهايل �سنغاي املوت �سيئًا ل مفر منه، وحدد لهم الإ�سلم امل�سوؤول عن الفناء 
الآخرة واحل�ساب؛ لذلك تقبل  اإىل عامل  انتقالية  وهو اهلل عز يف عله، وراأوا املوت مرحلة 
وجل،  عز  املوىل  اإىل  والتقرب  ال�ساحلة  بالأعمال  للموت  وا�ستعدوا  احلقيقة،  هذه  الأهايل 
الدين املحمدي، ومن ثم  اإليها  اإذا مات منهم واحد، قاموا باإجراءات دفنه كما دعا  وكان 
مل نعد ن�سمع عن دفن بع�س الأحياء مع �سيدهم امليت خلدمته يف قربه كما جرت العادة 

الأرواحية، اأو عن طقو�س اأرواحية مرافقة لعملية الدفن.)24(
مبوازاة مع ذلك، اأدى توافد املوؤثرات العربية الإ�سلمية اإىل املنطقة اإىل اختفاء العديد 
من العادات الأرواحية التي كانت �سائدة يف تلك البلد، ومنها: تقدمي القرابني، وقتل الأطفال 
وبيعهم ورهنهم، والتخل�س من التواأم، وعادة �رشب اخلمر وامل�سكرات كافة املنت�رشة بني 
الأهايل، اإل اأنَّ حترمي العقيدة الإ�سلمية �رشب اخلمر امل�سكرات كافة قد اأثر يف نفو�سهم ويف 
عاداتهم، مما �ساعد على جتنبها، واإقبال النا�س على اأعمال اخلري، والك�سب احللل، وامتهان 

املهن ال�رشيفة.)25(
�سنغاي  جمتمع-  يف  امل�سادر  بع�س  عليها  تطلعنا  التي  البارزة-  الظواهر  ومن 
ظاهرة احلجاب، فن�ساء اأفريقيا مل يعرفن احِلجاب بل ُكّن �سافرات اإىل اأن اعتنقن الإ�سلم، 
يف  ال�سائد  احِلجاب  نظام  كثرياً  ي�سبه  الذي  احِلجاب  بارتداء  تلتزم  الفئات  بع�س  وبداأت 
البلد العربية، وقد تاأثر احلجاج الأفارقة مبا �ساهدوه من حجاب الن�ساء يف مكة واملدينة 
عندما كانوا يوؤدون فري�سة احلج، وبالتايل عندما عادوا اإىل بلدهم �سعوا اإىل اإلزام ن�سائهم 
باحِلجاب، اإ�سافة اإىل تاأثرهم بالقبائل العربية التي هاجرت اإىل املنطقة، وعلى الرغم من 
الآخر مل  التزم به، وبع�سها  القبائل، فبع�سها  الأمر على كافة  ذلك فل ميكننا تعميم هذا 

يلتزم به رغم اإ�سلمه. 
اأيام  �سنغاي-  مملكة  يف  الجتماعية  احلياة  على  الدينية  احلياة  تاأثر  مظاهر  ومن 
اأ�سكيا احلاج حممد- ما بذله هذا الأ�سكيا من جهد كبري يف �سبيل اخلروج باململكة من طور 
القبيلة اإىل طور الدولة املركزية التي �سهرت اأهايل هذه اململكة يف بوتقة الوطن الواحد،)26( 
فالإ�سلم ل يقر بالع�سبية القبلية وما يتبعها من احتقار متبادل وكراهية متقا�سمة بني 
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القبائل، واإمنا ُيب�رش- على العك�س- باملودة والإخاء بني النا�س، فاعتناق الإ�سلم عامل 
الب�رشية  اجلماعات  خمتلف  بني  والن�سجام  التوافق  وحتقيق  الع�سبية،  اإ�سعاف  يف  مهم 
املختلفة عرقًا ون�سبًا، والإ�سلم واإن كان ُيعّجل بتفكيك النظام القبلي فاإنه ل يرتك الفرد 
قيم  ت�سوده  اأرحب  القبلي، جمتمعًا  بديًل ملجتمعه  واإمنا مينحه  بال�سياع،  ال�سعور  فري�سة 
املودة والإخاء، فدخول الأفريقي يف املجتمع الإ�سلمي ل يجعل منه مواطنًا من الدرجة 
قال  وقد  واألوانهم،  �سورهم  كانت  اأيًا  امل�سلمني  من  غريه  وبني  بينه  ي�ساوي  بل  الثانية، 
َتَعاَرُفوا  َل ليِ ْن َذَكٍر َواأُنَثى َوَجَعْلَناُكْم �ُصُعوباً َوَقَبائيِ ا َخَلْقَناُكْم ميِ ا�ُس اإيِنَّ َها النَّ تعاىل: {َيا اأَيُّ

َ َعليِيٌم َخبيِريٌ}. )27( يِ اأَْتَقاُكْم اإيِنَّ اللَّ ْنَد اللَّ اإيِنَّ اأَْكَرَمُكْم عيِ
ف�سيئًا  �سيئًا  بالتفكك  اأخذت  قد  الأرواحية  والتقاليد  العادات  اأنَّ  لنا  �سبق، يتبني  مما 
وقت  اإىل  احتاجت  العادات  هذه  اأنَّ  و�سحيح  عليها،  الإ�سلمية  العربية  التاأثريات  بدخول 
لي�س بالق�سري لكي تزول، وهذا اأمر طبيعي؛ لأن العادات والتقاليد تعّد جزءاً مهمًا من حياة 
الإن�سان ومن ال�سعب التحول عنها ب�سهولة وي�رش اإل اأنَّ امتزاج التقاليد الأرواحية املتوارثة 
بالتقاليد العربية الإ�سلمية الوافدة قد اأدى يف خامتة املطاف اإىل ظهور مبا يعرف بالتقاليد 

الإ�سلمية الأفريقية. 
طريقة املاأكل وامللب�س: ت. 

العربية  الأمناط  �سنغاي  مملكة  اأهايل  فيها  حاكى  التي  الجتماعية  املظاهر  ومن 
الإ�سلمية طريقة املاأكل وامللب�س، لقد تاأثروا بالنمط العربي املغربي وخا�سة يف طريقة 

ملب�سهم، يقول القلق�سندي: 
عندهم  تن�سج  قطن  ثياب  من  بيا�س  وقما�سهم  العرب،  مثل  عمائم  لبا�سهم   ..“
و  جلباب  املغاربة،  بلبا�س  �سبيه  ولبا�سهم  الكمي�سا،  ُت�سمى  واللطف  الرقة  نهاية  يف 

دراريع بل تفريج«.)28(
واللبا�س- كما نعلم- يعّد نوعًا من الأناقة ي�سفي على �ساحبه الحرتام؛ لذلك حر�س 
النا�س على ارتداء اأن�سب ما ميلكون، وخا�سة يف املنا�سبات الجتماعية والأعياد الدينية، 
فقد كان الوجهاء حري�سني على اأن يظهروا يف لبا�س زاٍه ف�سفا�س اأمام العامة، يف حني 
اأنَّ عامة النا�س كانوا يلب�سون ح�سب قدرتهم، وهناك من كان ي�ستخدم اجللود للكت�سا، ء 
وخا�سة يف ف�سل ال�ستاء يف مناطق ال�سحراء، غري اأنَّ معظم الباحثني قد اأجمعوا على اأنَّ 
اأهايل �سنغاي كانوا قد جتاوزوا مرحلة الُعري منذ زمن طويل، وخا�سة بعد انت�سار الإ�سلم، 
واأ�سبح النا�س كافة يف هذا العهد يقتنون امللب�س؛ وذلك لأن الأهايل متاأثرون اإىل درجة 
كبرية جداً بطريقة املدنية الإ�سلمية يف خمتلف �سلوكياتهم ابتداًء من الأفكار والتطورات 
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ال�سخ�سية للفرد واجلماعة وانتهاًء باللبا�س، و كل ذلك كان قائمًا على اأ�سا�س تاأثري القيم 
الدينية.)29(

اأما عن املاأكل، فقد انتقل العديد من الأطعمة التي كانت �سائعة يف ال�سمال الأفريقي 
بالإ�سافة  موائدهم،  على  والرئي�سية  املف�سلة  الأكلة  الُك�سُك�س  كان  اإذ  �سنغاي؛  مملكة  اإىل 
اإىل حلم الغنم امل�سوي، والذرة والع�سل ولنب املوا�سي والق�سب، ولقد اأدخل املغاربة العديد 
اليومية، وتتمثل يف  الطعام  يتعلق بوجبات  فيما  الأكل، وخا�سة  من عاداتهم يف طريقة 
وجبة الع�ساء، حيث كان �سكان املنطقة قبل ذلك يكتفون ب�رشب اللنب يف الع�ساء مع بع�س 

الفطائر، اأما وجبة الإفطار فكانت تتميز بالأطعمة الد�سمة من حلوم وح�ساء.)30(
الزواج ونظام االأ�رشة: 	. 

متتعت املراأة مبكانة مرموقة، حيث كانت امللكة الزوجة وامللكة الأم اأحيانًا ت�سغلن 
اأ�سكيا  ال�سلطة، وقد عمل  وت�ساركان م�ساركة فعلية يف  امللكي،  البلط  منا�سب مهمة يف 
احلاج حممد على �سون مكانة املراأة، وتوجيه �سلوكها العام توجيهًا اإ�سلميًا �سادقًا، واإنَّ 
بع�س العادات والتقاليد الأفريقية قد اأعطت نوعًا من احلرية للمراأة يف العديد من الأمور، 
منها حرية اختيار زوجها، فاأغلب القبائل ت�سمح بذلك، ول ت�سمح لأبيها اأو من يقوم مقامه 
قبل  �سنغاي  جمتمع  �سيما  ول  الأفريقية  املجتمعات  يف  والزواج  الزواج.  على  باإجبارها 
بل  اإىل �سوابط �رشعية،  ي�ستند  ول  منتظم،  كان غري  الإ�سلمية  العربية  للموؤثرات  تعر�سه 
كان يعتمد اأ�سا�سًا على موروثات فو�سوية ي�سودها التفكك والإنحلل، اإذ كانت الأ�رشة يف 
هذه املجتمعات تاأخذ �سكل الأ�رشة )املمتدة( العائلة، ويف هذا ال�سكل متتد الأ�رشة لت�سمل- 
ف�سًل عن الأب والأم والأولد- اإخوة الأب واأولدهم والأحفاد، ورب الأ�رشة عادة ما يكون 
اإذا مل يكن يف م�ستوى امل�سوؤولية، ويحل  اأع�سائها من الذكور، وقد يعزل رب الأ�رشة  اأكرب 
ع�سو اأ�سغر منه مكان، ولرب الأ�رشة على اأفرادها- يف العادة- نف�س احلقوق التي للأب 

يف الأ�رشة مبعناها ال�سيق.)31(
وبعد اعتناق هذه ال�سعوب للإ�سلم، اأخذ نظام الأ�رشة املمتدة يختفي بالتدريج حيث 
ُيحرِّم الإ�سلم الزواج باأكرث من اأربع زوجات يف وقت واحد، وذلك خلفًا للعادات الأرواحية 
التي تتيح تعدد الزوجات بدون حتديد، والإ�سلم من ناحية يركز على احلقوق والواجبات 
يف العلقة بني الأب واأولده، ومن ناحية اأخرى ي�سمح باقت�سام اأموال املورث عند وفاته، 
وي�سهم ذلك يف ازدياد اأهمية الأ�رشة مبعناها ال�سيق على ح�ساب الأ�رشة املمتدة، فتزداد 
حملها  لتحل  امل�سرتكة  امللكية  وتختفي  الأ�رشة،  رب  اأهمية  باملقابل  وتقل  الأب،  اأهمية 
اختفاء  املمتدة  الأ�رشة  زوال  يف  اأ�سهمت  التي  العوامل  ومن  الفردية،  اأو  اخلا�سة  امللكية 

ظاهرة عبادة اأرواح الأ�سلف بعد اعتناقهم الإ�سلم.)32(
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اأهلية  اأو تلغي  اأغلب القبائل ل تنتق�س  اأهلية الزوجة، فاإنَّ  اأما فيما يخ�س مو�سوع 
اأو  الزواج،  قبل  لها  كانت  التي  لأموالها  مالكة  تظل  فاملراأة  الزواج،  بعد  املالية  الزوجة 
التي اكت�سبتها اأثناءه، ولي�س للزوج- كقاعدة عامة- اأية �سلطة على هذه الأموال، فاملراأة 
هي �ساحبة الت�رشف فيها، ومنهن من متلك مزارع اأو ما�سية وذلك ح�سب طبيعة حياتها 
يف  امل�ساواة  كعدم  الأخرى  الجتماعية  املوروثات  اإىل  بالإ�سافة  القت�سادية، )33(هذا 
الأموال، ويف  الذكور والإناث، ففي بع�س املجتمعات حُتَرم املراأة من وراثة  املرياث بني 
هذا  املا�سية، وحرمانها من  وراثة  املراأة من  بحرمان  العرف  يجري  الرعوية  املجتمعات 
احلق تف�رشه نظرة هذه املجتمعات اإىل املا�سية بو�سفها اأوثق �سلة بالرجل منها بالن�ساء. 

اخلامتة: 
التحول، مل  الفرد، وهذا  اأحدث تغرّياً مهمًا يف حياة  الإ�سلم قد  اأنَّ  يت�سح مما تقدم، 
اأفريقية  انت�ساراً كبرياً، فقد تخلت �سعوبحٌ  الأرواحية ما زال منت�رشة  يكن ليحدث والثقافة 
واأ�سبحت   ، )11م(  الهجري  اخلام�س  القرن  منت�سف  منذ  الأرواحية  دياناتها  عن  كثرية 
القليلة. ومن  العادات  اإل على بع�س  ال�سنوات حتى مل تعد تقت�رش  تقاليدها تتفكك مبرور 
هنا ميكننا القول وبكل اطمئنان: اإّن الإ�سلم قد اأدخل اإىل حوزته الثقافية جماًل جغرافيًا 
جديداً متثل يف مملكة �سنغاي، التي اأ�سبحت جزءاً من الدولة الإ�سلمية الو�سيطية القوية، 
عن  �سنغاي  تنعزل  مل  وبذلك  القت�سادية،  القوى  م�سادر  ببع�س  اأمدتها  قد  اأّنها  ل�سيما 
تطورات العامل الإ�سلمي يف الع�رش الو�سيط ومطلع الع�رش احلديث، بل �ساهمت فيه وتاأثرت 
باأحداثه، فعا�ست مرحلة قوته وتاأثرت ب�سعفه، مما يعني اأنَّ ت�سكيل تاريخ مملكة �سنغاي 
الإ�سلمي. فانتظم املجتمع فكريًا ودينيًا و�سيا�سيًا  التاريخ  اأو على هام�س  يتم خارج  مل 
واقت�ساديًا وفق الت�سور الإ�سلمي الذي عّو�س بالتدريج املنظور الأرواحي الذي كان �سائداً 
بل  الإ�سلمي،  العامل  جمتمعات  باقي  عن  يختلف  ل  اإ�سلميًا  جمتمعًا  فاأ�سبح  باملنطقة، 
رمبا فاقه ايف كثري من الأحيان، وذلك بالنظر اإىل ال�سعوبات والعراقيل اجلّمة التي واجهت 

م�سرية الإ�سلم باملجالت الأفريقية. 
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