
 اهمية انتشار االسالم يف افريقيا الغربية
مع دخؽل العخب وانتذار االسالم في اقاليػ افخيقيا الغخبية اخحت معاىخ الحزارة العخبية 
االسالمية تشتقل الى تمغ السشاطق فتطؽرت سياسيا واقتراديا واجتساعيا وثقافيا وبخزت في الغخب 

 االفخيقي حزارة اسالمية متقجمة.
انتذار االسالم في افخيقية الغخبية قيام امبخاطؽريات اسالمية سؽدانية تطبق الشعػ  كسا تدامؼ مع

االسالمية في االدارة والقزاء والجير فالجولة حمت محل القبيمة وانتيى نعام السذيخة القبمية ولػ 
يعج الذيؽخ زعساء مدتقميؼ بل اصبحؽا متخابطيؼ ضسؼ اطار السجالذ االقميسية مع غيخىػ مؼ 

ؽخ السشطقة وىحا التخابط في حج ذاتو يسثل احداسا بالؽحجة القؽمية التي لػ يألفيا الدؽدانيؽن مؼ شي
 قبل.

كان نعام الحكػ في افخيقيا جشؽب الرحخاء ومؼ ضسشيا افخيقيا الغخبية بعج انتذار االسالم نعاما 
خ التأثيخ العخبي في ممكيا وراثيا بذكل عام اال انو بجأ فيو نؽع مؼ انؽاع االنتخابات مسا يعي

السشطقة كسا رفت الحكؽمات التخرز في االدارة فيشاك الؽزراء والقزاء والكتاب والجواويؼ مسا 
يؽضح لشا االثخ العخبي في االدارة وتقاليجىا. اما الشعام القزائي فيكاد يكؽن مشقؽال مسا ىؽ 

ام الجير ونعستو ودربتو احدؼ مؽجؽد في الجولة العخبية االسالمية كسا عخفت الجول الدؽدانية نع
 تشعيػ وتدميح معخوف في ذلغ العرخ .

ومسا ال شغ فيو ان الؽجؽد العخبي في افخيقيا قج اثخ في االقتراد الدؽداني بسا احجثو مؼ تغيخ 
ظخوف االمؼ والتشعيػ االداري في  وكانتجحري في كسية ونؽعية االنتاج وفي الترشيع والتجارة 

بذكل كبيخ كان الحافد التجاري ميسا لالحتكاك البذخي بيؼ الذسال   تطؽيخ ونسؽ االقتراد
االفخيقي وافخيقيا الغخبية وكان االصل في قؽة التبادل التجاري ىؽ تشؽع السشتؽجات والسدتؽى 
الحزاري بيؼ الذسال والجشؽب ل لقج كان لمتبادل التجاري بيؼ الذسال والجشؽب عبخ طخق 

وصل ،ول واالىػ في نقل العخب االسالم الى بالد االسؽدان. فبؽساطة القؽافل الرحخاوية الجور اال
 الجعاة السدمسؽن مع القؽافل التجارية لشذخ االسالم بيؼ الذعؽب.

والؽاقع ان الشذاط التجاري بيؼ الذسال االفخيقي وبالد الدؽدان ادى الى نسؽ وتؽسع السجن 
ىا بالربغة بغؽ هية ، في ىحه السجن وصالدؽدانية واصبحت طبقة التجار فييا ذات يدار ورفا

العخبية االسالمية ابتجاءا مؼ فؼ العسارة وتخطيط السجيشة وتقجيػ الخجمات فييا الى العادات 
االجتساعية مؼ لباس وطعام وشخاب ومدكؼ وبتقادم الدمؼ وبؽصؽل القبائل العخبية السياجخة الى 



سالمية  الى اماكؼ سؽدانية لػ يكؼ تعمسيا بالد الدؽدان وصمت االعخاف والتقاليج العخبية اال
 ومعخفتيا بالقجر الكبيخ . 

ولعل ىػ مؼ ذلغ كمو ان لالسالم الفزل الكبخ في ادخال الثقافة العخبية االسالمية الى افخيقيا 
 .رسسيةحت لغة بالغخبية فقج نقمت المغة العخبية التي اص

بي وقج ادت الجيؽد في ىحا السجال وادخل عمؽم الجيؼ الى اماكؼ كثيخة مؼ الدؽدان الغخ 
الى خمق مجرسة اسالمية في مجال عمؽم الجيؼ مؼ فقو وحجيث وبسخور الدمؼ تؽسعت السجاالت 

مجاالت وافاقا تسثمت في فشؽن ادبية اكثخ عسقا وابجاعا كالفمدفة والسشطق والتاريخ  واضافتالثقافية 
عخعت في مجن الدؽدان طبقة مثقفة بالثقافة وأداب الخحالت  واالنذاء والذعخ. وبتقادم الدمؼ تخ 

العخبية االسالمية اقتخفت معخفتيا اما مؼ العمساء العخب السدمسيؼ الستؽافجيؼ او السدتقخيؼ في 
بالدىػ او عؼ طخيق رحالتيػ العمسية الى بالد االسالمية . وكانت حريمة ذلغ ان نيزت مخاكد 

ثيخ مؼ العمساء الييا . ان تاريخ افخيقيا جشؽب ثقافية في بالد الدؽدان الغخبي استقطبت الك
الرحخاء والستسثل بالتخاث الثقافي والحزاري قج عمسائيػ عمى ان دور العمساء االفارقة في 

 الحزارة العخبية االسالمية كان دورا ايجابيا ومتؽاصال ومتججدا .
 
 
 
 
 

 


