
 
 

 

 

 التصوف وتـأثيره الفكري والثقافي في أفريقيا 

 (النيجر ومالي انموذجاً  )
 َغبػ ػهٙ سٕٚسٙ انجبؽٕغٙ :حاسى انطبنت

 يؾًل ػجل انسالو ىغٕاٌ.ك.ا:اشواف

 االكاَةكهٛخ - لسى انفهسفخ

 م 2009– ماجستير

لُِليْذ ْنِ انلهاسخ ػٍ انزصٕف ٔكٔهِ فٙ غوة انمبهح االفوٚمٛخ ، يغ رسهٛػ انعٕء ػهٗ كٔنزٙ 

يبنٙ ٔانُٛغو كًُٕمط نهلهاسخ ، ٔيٍ فالل ْنِ انلهاسخ رُبٔنذ شقصٛبد صمبفٛخ سٛبسٛخ اعزًبػٛخ 

ٔيؤهفٌٕ ٔيفكؤٌ يٍ انًُطمخ أٔ فبهعٓب كبَٕا يزصٕفخ ، أٔ كهسٕا ػهٗ يزصٕفخ ، أٔ رجبكنٕا 

هسبئم يؼٓى أٔ رؤصؤا ثٓى ػجوكزبثزٓى ، رُبٔنذ انؼلٚل يُٓى كافم انجؾش ، رؤكلد يٍ اَقواغٓى فٙ 

انًُٓظ انصٕفٙ ػجو كزت ربهٚـ ٔرواعى أٔيٍ فالل سٛورٓى اننارٛخ ، ٔأؽٛبَبً ٚزعؼ منك يٍ فالل 

ارعؾذ نٙ  أيٕه غبيعخ ٔأشٛبء يجًٓخ ، ٔإعبثبد ؽٕل : انُزبئظ . رقصٛص يؤنفبرٓى فٙ انزصٕف 

إشبهاد اسزفٓبو اسزٕلفزُٙ ، فبنجؾش ٚؤكل كٔه انزصٕف فٙ أفوٚمٛب ، يٍ فالل هعبل انزصٕف 

ٔأَٓى صللٕا يب ػبْلٔا هللا ػهّٛ ، ألؾًزٓى انؾٛبح ثظؤفٓب انصؼجخ ٔيٕالفٓب انًزبثُٛخ فبلزؾًٕا 

أفبكد :انصؼبة ثكم لٕح ٔنى ٚجمٕا ػهٗ يغبل إال ٔ كفهِٕ ، فكبٌ يٍ ثٍٛ انُزبئظ انزٙ رٕصهذ إنٛٓب 

انلهاسخ أٌ كفٕل انفزٕؽبد ٔانؾًالد انؼسكوٚخ نى ٚكٍ يؼُبِ هسٕؿ انلٍٚ ٔإسالو أْم انجالك ، 

، فهٕ 1ٔهأُٚب كى يوح اَفعذ أفوٚمٛخ ػٍ انلٔنخ اإلساليٛخ يًب عؼم ػمجخ ثٍ َبفغ ٚجُٙ يلُٚخ انمٛؤاٌ

انسبثغ / رؾلس ػٍ ؽًالد ػسكوٚخ فئَٓب يٍ ػٓل ػًو ثٍ انقطبة ا٘ فٙ انموٌ االٔل ْغو٘

انًٛالك٘  ، نكٍ اإلسالو كبٌ هسٕفّ رلهٚغٛب ٔػُليب ارؾلصذ ػٍ اإلسالو فئَُٙ الصل يؼّ انهغخ 

فئما كبٌ . انؼوثٛخ ٔاَزشبهْب، فكبٌ ٚيكاك لٕح ٔهسٕفب ثًؤه انييٍ يغ لٛبو أ٘ كٔنخ إساليٛخ 

انشًبل انن٘ ٚؼزجو أكضو رٕصٛمب ـ ربهٚقٛبً يٍ انصؼت أٌ رؾلك سُخ إسالو أْهّ ، فكٛف ثغوة انمبهح ؟ 

َؼُٙ انزبهٚـ انًؤهؿ ٔانًٕصك ٔالَؼُٙ انزبهٚـ انؾعبه٘  )انن٘ ٚؼزجو ربهٚقٓب ؽلٚش يمبهَخ ثزبهٚـ 

انًشوق اإلساليٙ ٔانشًبل االفوٚمٙ ، يٍ ُْب ٚزعؼ كٔه انصٕفٛخ فكبَٕا يٍ أْى ػٕايم اَزشبه  (

يٍ انًآفن انزٗ رؤفن ػهٗ انزصٕف أَّ عبَت .  اإلسالو غوة افوٚمٛب إنٗ عبَت انزغبهح ٔ انٓغواد 

هٔؽبَٙ لوٚت يٍ انيْل انن٘ أسبء ثؼعٓى فًّٓ ثؤَّ انكسم ٔانقًٕل ، يٍ فالل يبكهسذ ٚصجؼ 

ْنا انمٕل يشكٕكب فّٛ ٔيوكٔكا ػهّٛ ، فٓبْٕ انزصٕف فٙ عبَجّ انؼًهٙ االفاللٙ كبٌ فّؼبال ٔيًٓب 

اصجزذ انلهاسخ رؤصٛو انشًبل انمبه٘ ػهٗ غوة انمبهح ثطوٚمخ رغؼم يُّ . ٔصبؽت ثصًخ ال رًُؾٗ 

كزهخ ٔاؽلح ٔايزلاكا صمبفٛب ٔاؽلاً ، فكبٌ انزصٕف يٍ أْى هٔاثػ لبهح أفوٚمٛب فٕٓ يٕعٕك ثمٕح فٙ 

اصجزذ انلهاسخ رؤصٛو انشًبل انمبه٘ ػهٗ غوة انمبهح ، .شًبل انمبهح ٔشولٓب ٔغوثٓب ٔعُٕثٓب 

رزصله انلٔل انزٙ أصود فٙ انغوة اإلفوٚمٙ يُن انملو ، يؼهُخ ثننك رمليٓب  (نٛجٛب )فٕعلد ثالكَب 

 (يب ٔهاء انصؾواء  )انضمبفٙ ، ٔنى ركزف ثننك ثم سؼذ  عبْلح نهلفغ ثبنضمبفخ اإلساليٛخ َؾٕ انغُٕة 

، ؽٛش ٔهك فٙ كزت انزبهٚـ أٌ ػبئالد ؽكًذ لجم اإلسالو أصٕنٓب نٛجٛخ ، كًب كبٌ نؼهًبء نٛجٛب رؤصٛو 

فٙ انًُطمخ إيب ػجو كزبثبرٓى أٔ يٍ فالل ٔعٕكْى فٙ انًُطمخ ، رؤصٛواً ال ٚمم ػٍ انًغوة األلصٗ 

ػهٗ انًُطمخ فكبٌ انًٕظٕع أكجو يٍ أٌ َشٛو نّ فٙ يجؾش أٔ ؽزٗ فصم كبيم ، ٔنكٍ هكيد ػهّٛ 

                                                            
 



 
 

 

أصجذ انزصٕف ٔعٕكِ ثمٕح كؼهى . فٙ انفصم انضبنش انًجؾش انضبَٙ ٔانفصم انواثغ انًجؾش انضبَٙ 

يسزمم ثنارّ ، ٔ كزبثبرّ ٔشقصٛبرّ ٔربهٚقّ إال أَّ ٚصو انجؼط ؽشوِ ٔؽشِٕ ظًٍ ػهٕو أفوٖ 

هغى أَّ ػهى نّ رفوػبد ػلٚلح ٔيقزهفخ فٙ ػلح يغبالد، يٍ أْى يب رجٍٛ ؽٕل انزصٕف أَّ يُٓظ 

لبثم نالنزٕاء ٔانًطبٔػخ ، فًٍ فالل انزؼوٚفبد انزٙ كهسُبْب  رجٍٛ نُب أال  َزقن رؼوٚفب ٔاؽلاً ، ؽٛش 

ارعؼ أَّ يفٕٓو يزطٕه يزغٛو يزغلك ، يغ ؽفبظّ ػهٗ أسهٕثّ ْٕٔ انسؼٙ نًصهؾخ االَسبٌ ثكبفخ 

يٍ االيٕه انزٙ .أشكبنٓب ٔأسبنٛجٓب ، ْٔنا ثبنعجػ يبهكيد ػهّٛ انلهاسخ ْٕٔ يزبثؼخ ْنِ انزطٕهاد 

رغهذ فالل انلهاسخ أٌ انزصٕف ٔهعبل انطوق ٚؤفنٌٔ اشكبل يقزهفخ ثؾست انجٛئخ ٔاَؼكبسٓب 

ػهٛٓى فٓى فٙ انغبنت يوآح نؼصوْى ، ٔيضبل ػهٗ يبلهُب َغل انزصٕف لل يضم انغبَت انلػٕ٘  فٙ 

غوة انمبهح ؽٛش نى ٚؼوف انفزؼ اإلساليٙ االٔل غوٚمّ َؾْٕب ، نكٍ ثفعم انزغبهح انًٕعٕكح ثٍٛ 

انشًبل ٔانغُٕة انصؾوأ٘ ، اَزشو اإلسالو ٔالزصو اَزشبهِ ػهٗ ؽبالد فوكٚخ ، يغ كٔه انلػبح 

انصٕفٛخ ٔيغٕٓكارٓى كبٌ انلفٕل نهلٍٚ اإلساليٙ ثشكم عًبػٙ ، فمل رجٍٛ نُب فالل انلهاسخ أَّ لل 

ٚؤفن انصٕفٙ صٕة انلاػٙ ، َيضّم ْنا انغبَت انلاػٙ انصٕفٙ يؾًل انًغٛهٙ ، كًب يضهّ انسٕٛغٙ 

يٍ أْى يب ايزبى ثّ انًزصٕفخ ، فزغل أغهت هعبنّ يؼهًٍٛ  (انزؾصٛم انؼهًٙ  )أفبكد انلهاسخ أٌ .

يُٓى يٍ أفُٗ ػًوِ فٙ ْنِ انًُٓخ أيضبل أؽًل ثبثب انزًجكزٙ ، كًب أسس انصٕفٛخ يكزجبد ٔأٔلفْٕب 

ػهٗ انًزؼهًٍٛ ، نى ٚكزف ثٓنا فمػ ، ثم ػًهٕا ػهٗ إؽعبه كزت سٕاء كبَذ نًزصٕفخ أٔ نغٛوْى يٍ 

 .ايبكٍ يقزهفخ ، كًب أظبفٕا نٓنِ انًكزجبد يؤنفبد ٔكزت يٍ إَزبعٓى فٙ يقزهف انؼهٕو 

، فكبٌ  (انزٕاصم االعزًبػٙ ٔانفكو٘ ٔانضمبفٙ  )ػًم انزصٕف ػهٗ هثػ انمبهح ػٍ غوٚك 

انًزصٕفخ ٚزغٕنٌٕ كافم انمبهح ، َبلهٍٛ يؼٓى يؼبهفٓى ٔػهٕيٓــى ٔأفنٍٚ يٍ ػهٕو غٛوْى فمبيٕا 

ثوؽالد ػهًٛخ ثغوض انزؼهٛى ٔانزؼهى ، فكبَذ كزت انًغوة انصٕفٛخ يٕعٕكح غوة انمبهح كلالئم 

انقٛواد ، ٔكزت يٍ غوة انمبهح فٙ انًغوة ككزت أؽًل ثبثب انزًجكزٙ ، ٔكزت يٍ نٛجٛب نؼهًبء 

صٕفٛخ كبَذ يٕعٕكح غوة انمبهح ككزت انشٛـ انيهٔق ، كًب رجبكنٕا هسبئم ػهًٛخ يضم هسبنخ انشٛـ 

كػى  )ؽبٔل انزصٕف . ػجل انسالو األسًو إنٗ أْم رُجكذ ، ٔهسبنخ أؽًل ثبثب انزًجكزٙ ألْم رٕاد 

، ْٔنا يُؾٗ افنرّ كضٛو يٍ انطوق انصٕفٛخ ، يضم انطوٚمخ انًوٚلٚخ انزٙ ؽبٔنذ (االلزصبك انٕغُٙ 

انؾوكخ انغٓبكٚخ )َيضّهذ انطوق انصٕفٛخ .كػى االلزصبك فٙ ثالكْب ػٍ غوٚك رشغٛغ انيهاػخ 

فمل ٔلفذ أيبو ألٕٖ رٛبه فبظطود نزغٛٛو سٛبسزٓب انًؼؤفخ ثبنسهى ٔانهــٍٛ ٔانًؤَخ ،  (اإلصالؽٛخ

ايبو غئ االسزؼًبه يب كبٌ يُٓب إال اٌ ؽًهذ انسالػ فٙ ٔعّ انؼلٔ ، يلافؼخً ػٍ انٕغٍ ، يٕاعٓخ 

انًٕد ٔانُفٗ نهقبهط ْٕٔ يب رؼوض نّ كضٛو يٍ انًغبْلٍٚ ، يزغبْهخ لهخ اإليكبَٛبد فٕاعٓذ انؼلٔ 

االٔهثٙ صبؽت  ألٕٖ االسهؾخ ٔأكضوْب رطٕها ، فكضٛو يٍ انطوق انصٕفٛخ كبَذ سججب فٙ اسزمالل 

ثهلآَب ، أٔ يسبػلرٓب ػهٗ االسزمالل نى ٚزٕلف كٔهْى انسٛبسٙ ػهٗ انغٓبك انًسهؼ فمػ ، ثم ٔلف 

كضٛو يُٓى فٙ ٔعّ انؾكبو ، يزؾلٍٚ لواهارٓى اؽٛبَبَ ، ٔيسزشبهٍٚ نٓى أؽٛبَبً أفوٖ ، ْٕٔ يب نٕؽع 

فٙ ػاللخ انًغٛهٙ ٔيشٕهح األسكٛب نّ  ٔإيب ػٍ غوٚك يؤنفبرٓى انسٛبسٛخ كبنزٙ أنفٓب ػًو انفٕرٙ ، أٔ 

يغ َٓبٚبد انموٌ . ٔالفٍٛ ظلْى ٔعٓبً نٕعّ ْٕٔ يب فؼهّ أؽًل ثبثب انزًجكزٙ  ظل ؽبكى انًغوة 

انزبسغ ػشو ٔثلاٚبد انموٌ انؼشوٍٚ ، ٔاعٓذ انمبهح ؽًهخ يٍ َٕع أفو ، ٔهثًب كبٌ  فطوا أكجو 

، ؽٛش كفم انزُصٛو يٍ أثٕاثٓب َٕٔافنْب ٔيٍ كم  (انزُصٛو  )يٍ فطو االسزؼًبه أال ْٕٔ فطو 

صمت ثغلهآَب ، فزغلِ ٚلفم ػٍ غوٚك انطت ثئسزغالل انًوض ٔانفمو ، أٔ ػجو ٔسبئم انزؼهٛى  ، أٔ 

ػجو اإلػالو ثًقزهف ٔسبئهّ سٕاء صؾف أٔ إماػبد ، ٔعلَب انزصٕف ٚمف ؽبئال ظل انزُصٛو ، 



 
 

 

ارعؼ منك يٍ فالل رصوٚؾبد أكنٗ ثٓب يُصؤٌ أيضبل ىًٔٚو فٙ يغهخ انغبهح ػهٗ انؼبنى 

اإلساليٙ ًٚكٍ انؼٕكح نهًجؾش انضبنش انفصم انواثغ ْنا يبٚؤكل أٌ انزصٕف يُٓظ ٚؼًم ػهٗ 

اسزقلاو انسٛبسخ انزٕفٛمٛخ ، ثؾٛش ٕٚفك ثٍٛ يٕظٕػّ ٔيُٓغّ ٔٚؼكسّ ػهٙ ػصوِ ، ٔفك ظؤف 

 . ٔؽٛضٛبد انؼصو ، فبنصٕفٙ كًب لٛم اثٍ ٔلزّ 

 


