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 الهجرات العربية وآثارها التربوية والتعليمية على السودان
 [ا  ]دولة سنار أنموذج

 رجامعة سنا –التربية  كلية –أستاذ مساعد  -أحمد عيسى محمود حماد -إعداد الدكتور

 المستخلص:

الدراسة بعنوان الهجرات العربية وآثارهاا التربوياة والتعميمياة عماى الساودان ]سام نة  

 [.الفونج أنموذجا  

 وقاد ت ارا الباحاط ل اارا الهجارات العربياة وأساابابهاا وابثاار التربوياة والتعميميااةا 

والمشااكمة التار واجهاات الباحاط هااو قمااة والوسااط  التعميميااةا التار  هاارت  ار تماا  الفتار ا 

المراجاااي  ااار الموكاااوقا وكاااذل  قماااة البااااحثين  يااااا وقاااد اسااات د  الباحاااط المااانهج البحاااط 

ة التاري ر الوصفر لحل هذه المشاكمةا والحادود المكانياة لمدراساة هار دولاة سانارا وال مانيا

 : األثار الفعااالامتدت من بداية الدولة حتى سقو هاا وقد توصال الباحاط لعاد  نتااطج منهاا

  ار مجاال التربياة والتعماي ا الاذ  نشال  اار سام نة الفاونج جاات ماي الهجارات العربياة والاادين

اإلساممر  كانات الوسااط  التعميمياة مثال المساجد وال ماو  وال اوياة صاور   باا األصال لمااا 

 هو موجود  ر البمد العربية التر جاتت منها الهجرات العربية.

 قاااد أوصاااى الباحاااط بعااد  توصااايات منهاااا: تسااامي  م ياااد مااان وبنااات  عماااى النتااااطج  

 الكوت حول الموكوق.
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Abstract 

This research conducted to investigate  the Arabic migrations and it 
is Educational effectiveness on the Sudan. The researcher took the 
Foung kingdom as model to implement on it the area of study . the 
third one is concerned with the result and recommendation .The 
researcher discussed the waves, ways and the directions, the 
causes, and it is Educational effectiveness on the Sudan at that 
era . The researcher  followed the historical descriptive method ,to 
investigate the references and the resources and the researcher 
used them in order to arrive to the result of the research. The 
study concluded with many results the most importance were : The 
really effectiveness in field of Educational and learning ,which 
established  early in the foung kingdom came with that Arabic 
migrations to the Sudan at that time and Islamic foundations and 
places for worship such, as we are seeing today ,they were original 
copy the same like the places ,which Arab migrations came from 
for example (Mosque .Khallwa…etc).Based on the l ight of the 
results ,the researcher recommended by the following: To draw the 
light and making more  

researches on such this topics .  
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  :المقدمة

تاريخ السودان  ا ر بالمواكيي التر تستحا الدراسة والتحميلا وذل  لتعدد الحقب  

ت التار تتعاقااب عماى السااودانا مناذ أقااد  العصااور التاري ياةا وتنااوق المجتمعاات والحكومااا

 [ وهار 1821 – 1504وحتى وقتنا الحاكرا ومن تم  الحقب التاري ية الفتر  ماا باين ]

الفتاار  التااار ساااي رت  يهااا سااام نة الفاااونج اإلسااممية عماااى الااابمدا وتتمياا  سااام نة الفاااونج 

 ى لساودان الياو ا  جااتتبسعيها الدؤوب ل ما وحد  جغرا ية سياسيةا وتكوين النوا  األولا

سام نة الفااونج لسااد  الحكاا  وكااان لهااا األثاار الواكاال  اار شااتى كااروب الحيااا  المجتمعيااة 

 والثقا ية والسياسيةا والتربية والتعمي .

 أهمية الموضوع:

تنبي أهمية الموكوقا  ر تركي ه عمى السودانا وا تيار سام نة الفاونج موكاوعا   

تر   ال منية ال ويمةا التر حكمت  يها البمدا بكل المقاييس لمدراسة يصب  ر  انة الفتر  

كا ياة إل كاااق التجربااة لمتقااوي  الموكااوعرا  فاار  تاار  الفااونج بماا  التفاعاال والااتمقل بااين 

األجنااااس والثقا اااات ماااداها  جاااات مااايمد المجتماااي الساااودانر تعبيااارا  عااان هاااذا التمااااذ  بااااين 

 المجتمعات العربيةا والجماعات المحمية.

وكذل  أيكا  تلتر األهمية  ر أن سم نة الفونجا تلسست  ر الوقت الذ  انهارت  

 يا الدولة اإلسممية  ر األندلس من جرات التكالاب الصاميبر واتساتعمار  عميهااا  نشالت 
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دولاااة إسااااممية  اااار قماااب القااااار  اإل ريقيااااة متحدياااة الغاااارب وصاااامفا وعنجهيتاااا  اااار محاربااااة 

 اإلسم .

 مشكلة الموضوع:

ن مشااكمة الموكاوق  اار الغمااوا الاذ  اكتناار تماا  الفتار ا و اصااة أن الفتاار  تكما 

تعتبااار نق اااة  اراااااة  ااار السااااودان مااان الناحيااااة الديمغرا ياااةا ولاااا  تجاااد ح هااااا مااان الدراسااااة 

  لو اصة من السودانيينا وأيكا  هنا  من الباحثين األجانب من تناول تم  الفتر  ولكنه  

 فس يعقوب.ينصفوا تم  الفتر  وذل  لشرت  ر ن

 أسئلة الموضوع:

السؤال المحور  الذ  يدور حولاا الموكاوق هاو: هال لمهجارات العربياة دور  عااال 

ذا وأثر واكل  ر السودان من الناحية التعميمية والتربوية؟. وهنا  أساطمة أ ارم متعمقاة بها

 السؤال هر:

 أوت : هل التعمي  الدينر لسم نة الفونج لبى  موحات السكان؟

رات هال الوسااط  التعميمياة  ار سام نة الفاونج كاان ولياد  العبقرياةا أ  أتات بهاا الهجاثانياا : 

 العربية من أماكن ن وحها لمسودان؟. 

 أسباب اختيار الموضوع:
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تنباي أهمياة الموكاوق مان أهمياة الفتاار  التاري ياةا التار عاشاها الساودانا ألن  اار  

بااد ول العاارب السااودان ومعايشاااته  هااذه الفتاار  نكااج التكااوين المجتمعاار لمسااودانا وذلاا  

لألهاالر المحميااينا حاااممين معهاا  الاادين اإلسااممر الاذ  ايااار مسااار الثقا ااة المحميااةا ماان 

يااةا دياان ولغااةا ألن القباطاال العربيااة بااالرا  ماان التغياار الااذ  أحدثتااا  اار التركيبااة الديمغرا 

ة اياار أنهااا عاااراا أيكااا  كااان لهاا  الاادور المهاا   اار نقاال اإلساام  كاادين جدياادا ألن العروباا

 أيكا  وسي  لغو  وثقا ر.

 منهج البحث:

 است د  الباحط لهذا الموكوقا منهج البحط التاري ر الوصفر. 

 حدود البحث:

  .1821 –  1504ال مانية: الفتر  ال مانية ما بين 

ن المكانياة: الرقعااة الجغرا ياة ماان الشامل الثالااط شامات ا حتااى  اا وامر جنوبااا ا ومان سااواك

 لبحر األحمر شرقا ا حتى الشوا ئ الغربية لمنيل األبيا اربا .عمى ا

 الفصل الثاني:

 مقدمة:

عمقة العرب بالسودان عمقة موامة  ر القد ا ول  يشكل البحر األحمرا  ر يو   

من األيا ا حاج ا  يمني اتتصال بين شبا الج ير  العربية وبمد السودانا  االج ير  العربياة 
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قاحمةا والنشا  اتقتصاد  الذ  يعتماد عمياا أهمهاا نشاا  رعاو  وتجاار ا ب بيعتها أركا  

حيط ت تسمل ال رور الجغرا ية بممارسة النشا  ال راعرا ومن ث  كان تبد لمعارب مان 

حياا  التنقال والترحاالا وعماى هاذا األسااس هااجرت مجموعاات كبيار  مان العارب إلاى شاارا 

 القار  اإل ريقية قبل  هور اإلسم .

 : أسباب دخول العرب السودان:أولا 

هناااا  عاااد  عوامااال أدت إلااااى هجااار  العااارب إلاااى باااامد الساااودانا واتساااتقرار  ياااااا  

 نجممها  ر ابتر:

 – صوصاااا  مممكااة المقااار  وأراكاار البجاااة  –أوت : تشااابا األحاااوال المنا يااة باااين السااودان 

ة حر ااة الرعاار التااار وشاابا الج ياار  العربيااة ماااا يجعاال البيطااة صاااالحة لبقااات العااربا وم اولااا

 ألفوها.

 ثانياا : اشاتهرت األراكاار الساودانيةا بمعااادن الاذهب وال ماارد مماا د ااي المجموعاات العربيااة

لمهجاار  إلااى الساااودان رابااة   ااار الحصااول عمااى الاااذهب بألن أرا النوبااة مصااااقبة أرا 

مصاار والحبشااة عماااى بحاار القماا  ا وبينهماااا وبااين أرا مصاار مفااااو  معمااور   يهااا معاااادن 

 (1بب(الذه

ثالثا : ال م ات السياسية التر ت مت الدولة اإلسممية  ر أ مان م تمفةا أدت إلاى هجار  

كثياار مااان المكاا هدين السياسااايين ومغااادرته  ألو اااانه ا وكااان نصااايب السااودان وصاااول 
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 ( ماااارس ال مفاااات العباسااايون 750هاااا 132مجموعااات مااانه ا  عناااد قياااا  الدولاااة العباسااية ب

ماااويين ممااا اكااا ره  إلاااى الفااارارا ووصاامت أعاااداد مااانه  واساااتقرت سياسااة عنيفاااة تجااااه األ

بالساودانا وقااد  ارا مااروان بان محمااد آ اار ال مفاات األمااويين ماي مجموعااة مان أنصاااره إلااى 

مصرا وُقِتَل  يها مما جعل أصحابا ي حفون نحو السودانا وصارت الفتن بين بنار أمياة 

أنحااات الدولاة اإلسامميةا كماا كااان  وبنار هاشا ا ونتيجاة لهاذا الصااراق هااجر األموياون  ار

لمسياسة العرقية التر انتهجها العباسيون بمحابا  وتفكيل األترا  واتساتغنات عان  ادمات 

العااربا كاااان لهااا أثرهاااا  اار هجااار  كثياار مااان األعااراب مااان مصاار نحاااو السااودان  ااارارا  مااان 

كاال  اار  ( األثار الوا1517 – 1250اتكا هاد السياساارا كمااا كاان لسياسااة الممالياا  ب

ا ديااد موجااات الهجار  نحااو الساودانا لسياساااته  اتقتصاادية التعساافيةا التار أثقماات كاهاال 

 .(6بالشعب بالكراطبا مما د ي العرب لمهجر 

 ثانياا: طرق دخول العرب السودان:

 أولا: الطريق الشرقي:

لمااا ذهبااات جمااوق العااارب المسااممين إلاااى جنااوبر مصااار  اار القااارون التاليااة لمفاااتل 

اإلساممرا لا  يكان السااودان بامدا  مجهولاة لهاا ا وكاان نهار النياال ال رياا التجاار  لمعاارب 

مناذ عصاور بعياد  عماى الارا  مان وقاور مممكاة النوباة المسايحية  ار  اريقه  كفاااتحين أو 

تجااااارا  كمهاااا ا باااال كااااان  اااايه  المتنقاااال سااااعيا  ورات مهاااااجرين. ولاااا  يكاااان العاااارب المهاااااجرون 
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المراعر ال صبة والمات والكألا  وجادوا  ار  جاا  الساودان المترامياة ماا ينشادوناا وها   ار 

 .(4بربوعا بعيدون عن د ي ال را ا و ر مجال الرقيا والذهب والجواهر متسي أمامه 

جماعااة ماان العااارب أمااا عاان عمقاااة العاارب بالبجااة بعاااد اإلساام ا  ماان الثابااات أن 

بهاوا ن( عبارت البحاار األحمار أعقاااب  اتل مصار واسااتقرت  ار أرا البجااةا وتمات هااذه 

الجماعاة جماعاة أ ارما قادمت ماان حكارموت أياا  وتياة الحجااا  بان يوسار الثقفار ساانة 

هجرية واستقرت بين البجة وأصبحت ج تا  منه ا كما أن جماعات من األمويين لجلت 73

د ر القرن الثانر الهجر  هربا  من  مذابل العباسيينا واستقر عدإلى بمد البجة  ر منتص

منه   ر مينات باكي بمصوق( يذكر ببماوس  ار مؤلفاا قصاة ساواكن( أناا عثار  ار ميناات 

كمااا أن ابثااار دلاات  –باكاي بمصااوق( عاان مقااابر لألمااويين أثنااات قيامااا بحفريااات هنااا  

مدينة سنكاتا يستنتج أنها كانت  عمى وجود شواهد قبور إسممية وعمى  أثر المسجد  ر

ا  ريااا لمفااارين ماان األمااويينا  اابمد البجاااة إذا  مجااات  حيويااا  لقباطاال عربيااة مسااممة بعكاااه

ُجاِذَب ببرياا معادن الاذهب وبعكاها تحات كااغ  قباطال أ ارم وبعكاها ت مار بعاد نجااا  

عقبت حممت تلديبيةا وبعكها عبر البحر األحمر واستقر عمى الساحل الغربر وبعكها ت

مااوارد الميااااه والشااعب إلنعاساااها وأانامهاااا وبعكاااها لجااال لمصااحرات متاااوام  يهااا  و اااا  مااان 

 .(12بسيور العباسين
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 مقد أدم استقرار القباطل العربية التر تدين باإلسم  ومنها قبيمة ربيعة إلى تسرب 

نصاات اإلسام  إلاى البجاةا والشااهد عماى ذلا  تماا  المسااجد التار بنيات  ار بمدها  والتار 

هجريااة( بااين عبااد ال بان الجهاا  وكنااون باان عبااد الع ياا  قاطااد 216المعاهاد المعقااود   اار ب

كماا يؤكاد وجاود بعااا المجموعاات القبمياة كاالبنر عااامر  (12بالبجاة عماى حمايتهاا ورعايتهااا

التااار تتحااادط لغاااة التقااارا  وهااار لغاااة أساساااية وا دادت تمااا  الصااامة أهمياااة وعمقاااا  ب هااااور 

السااند الروحاار والماااد   تاااد ا العاارب  اار أعااداد كبياار  حتااى وقفاااوا اإلساام  الااذ  أع اهااا 

 .(18بعمى أبواب النوبة والبجة

و ار أثنااات تااد ا العاارب نحااو أرا المعاادن باابمد البجااةا نجاال عبااد ال باان عبااد 

الحمياااد العماااار  الااااذ  اشااااتهر بالتعااادين بمعاونااااة جهينااااة وربيعااااة  ااار تو يااااد نفااااوذ العاااارب 

ا وكي ذل  نوا  أول أمار  عربية شمالر شرقر السودانا وبعد السياسر تحت قيادتاا وربم

  الاذ  اشاتهر بصااحب المعادن مان 943 تر  تمكنت قبيماة ربيعاة ب عاماة بشار بان ماروان 

بس  نفوذها عماى أجا ات كبيار  مان تما  المن قاةا وبعاد أن تحالفات ماي قباطال مكار ويمان 

كنت لنفساها باين البجاة بفكال ن اا  وتصاهرت مي القباطل البيجاوية وتسيما الحداريةا  م

 . (18بالوراثة عن  ريا األ  الذ  كان متفشيا   ر أج ات كبير  من السودان الشرقر

 قاد لعااب ثغاار عيااذاب دورا  هاماا ا  قااد كاناات عيااذاب أكبار مركاا  تجااار  رباا   اار 

 مرحمااة تاااريخ التجااار  باااين الهنااد والاايمن ومصاار وارترياااا والحبشااةا كمااا أن المساايحيين مااان
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ارتريااا وأثيوبيااا كاااانوا يحجااون إلااى بيااات المقاادس  ااار  مساا ين عاان  رياااا مينااات عياااذابا 

وكذل  كان يفعل اليهود الفمشاا ويقول المستر وايمد بوجود  ريا قدي  جدا  من مرو  إلى 

بربار حتاى محماد قاولا و ار ال رياا عمماات كاان يتبعهااا  –برأس بنااس( ي تارا ساواكن 

ا يؤمااون القاادس عاان  ريااا الباديااة باادت  ماان  ريااا سااواحل الحجااا  األحباااذ الااذين كااانو 

البحر األحمر الذ  كان شديد ال  ر عميه ا وكثيرا  ما ذبحت قوا مه  اليهودياة والمسايحية 

 .(18ببين قباطل البجة الوثنية

وذكار المقرياا   الشاارت الكثياار عاان حيااا  البجااة وعاااداته  وتقاليااده ا وذكاار أيكااا  

الحجا  مان ثغار عياذاب عبار البحار األحمار إلاى جاد  ومنهاا إلاى  أنه  كانوا يقومون بنقل

مكااااة المكرمااااة وأنهاااا  كااااانوا يساااات دمون  اااار ذلاااا  الجاااامب بالساااافن التاااار كااااانوا يصاااانعونها 

مان  بليديه (ا وعر ت  القباطل البيجاوياة عبار التااريخ بلنهاا قباطال محارباة. وقاد اهات  كثيار

ر  اكااااتها هااااذه القباطاااال كااااد الفراعناااااة المااااؤر ين بل بااااار العاااارب والمعااااار  ال احنااااة التاااا

والب السة والرومان وممو  أكسو ا استمرت هذه الحرب إلى أن دانات دولاة الروماان عماى 

يااد الجاايذ العربااار اإلسااممر  اار القااارن السااابي الماايمد   كانااات المعاهاادات ماان أشاااهرها 

 .(12ببمعاهد  البجة مي الدولة العباسية(

ر  عاماا  المساممون يجوباون هاذه الابمد مان عمال بموجاب هاذه المعاهاد   مساة عشا

جد  إلى أسوان متاجرين ومقيمين ومجتا ين وحاجينا ومساجد المسممين آمنة ومحميةا ت 
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ش  أن هذه المعاهد  تع ر المسممين الحرية  ر نشر الدعو  بين أهاالر البجاة  صوصاا  

نشر التعالي  اإلسممية  وأن اإلسم  دين سم  وينتشر بالسم ا والحا أنا قبل أن تت  عممية

 .(3بالصحيحة وقبل أن تستلصل العادات والمعتقدات القديمة بدأ ال حر الصو ر

 ثانياا: الطريق الشمالي:

هجرية( واجهوا مان نوباة مممكاة المقار  الشامالية 21لما  تل المسممون مصر سنة ب

. كمااا تمثاال  اار (11بموقفاا  عااداطيا  سااا را  تمثاال  اار مشاااركته  البياا ن يين  اار القتااال كااده 

ا مما حادا بال ميفاة  (3بشنه  اارات متتالية عمى حدود مصر األمر الذ  هدد األمن هنا 

الراشد عمر بن ال  اب ركر ال عنا أن يلمر واليا عمارو بان العااو بوكاي حاد لهاذا 

 وجاااا عماارو بااان العاااو عااددا  مااان الحماامت واجههاااا النوبيااون بعنااار  (10بال  اار النااوبر

م  يتمكن عمرو بن العاو ركر ال عنا إحرا  نصار حاسا  عمايه  حتاى ُعاِ َل   (2بشديد

وانتهت بذل   (2بهجرية( بلمر ال ميفة عثمان بن عفان ركر ال عنا25عن مصر سنة ب

 صمتا ببمد النوبة.

وما أن تولى والر مصر الجديد عبد ال بن أبر السر  الحكا  هناا  حتاى واصال 

لم  ر النوبر الذ  يتهدد الحدود الجنوبية ألمارتاا وتمثمت هذه  جهوده الرامية لوكي حد

قااال أباااو ربيعااة حااادثنر  (13بالجهااود  اار عااادد ماان الحمااامت واجههااا النوبياااون بعناار شاااديد

الحااارط بااان ي يااد قاااال: اقتاااتم قتااات  شاااديدا : أ  عسااكر عباااد ال بااان أباار السااار  والنوباااة. 
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ر أبراهااة الصاابا  ا وحيوياال باان ناشااار  وأصاايبت يومطااذ عااين معاويااة باان  ااديج وأبااار شااه

  سماه  المسممون برما  الحدا(.

 ( وذلا  لوكاي 516 -هاا 31وكانت أكبرها وآ رهاا حمماة قادهاا بنفساا  ار عاا  ب

ة حدتها لهذا ال  را ولتلمين ال ريا التجار  الذ  ع متا الحروب وهددتا الغارات النوبي

شار يحممون الادعو  وأها  أدا   ار ذلا  الوقات ن المستمر ا وهؤتت التجار كما نعم  ه  الذين

يثا  اإلسم  بين األوسا  السودانيةا وكذل  لحماية الحدود الجنوبية لألمار  التر ُكمت حد

 . (6بلدولة ال م ة الراشد 

واصال عبااد ال مسااير  حممتاا حتااى دنقاام عاصاامة الناوبيين  االحك  عماايه  حصااارا  

 ( ي ماااب 652 -هااا 31لمديناااة و اار  ممكهاا  قم اادرون بقويااا  ورماااه  بااالمنجنيا  تااداعت ا

الصمل واألمانا  استجاب عبد ال بن أبى السر  لداعر الصمل  وقاي معها  معاهاد  باسا  

بالابق ( ا تمفاات  ار  بيعتهااا وبنودهاا عاان المعاهاادات التار ألفهااا المساممون و بقوهااا  اار 

قاات بكامانها نسابيا  ألمان . بال ن مات العم(13بتعاممه  مي اير المسممين  ر ذل  الوقات

 الحدود والتجار  لحوالر ستة قرون.

وقد ساه  التجار المسممون أثنات توامه   ر مممكتر المقر  وعماو  المسايحيتين  ار 

الاادعو  لالساام  و اار نفااس الوقاات تاا امن ذلاا  مااي تااد ا القباطاال العربيااة  اار السااودان منااذ 
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تشابا بيطة السودان مي بيطته   ار الج يار   القرن التاسي الميمد  بحثا  عن المراعر والتر

 .(10بالعربية ا كما أن مصر والتر تن ر إلى األعراب ن ر  عداطية

وقد بم  هذا الوجود العربر المسم  ذروتا عندما اشتركت بعا القباطل العربية  ر 

ا دهمالحممت العسكرية كد النوبة المسيحية وكانت هذه القباطل العربية يقودها هد ان: أح

نشاار اإلسااام ا والثااانر المشااااركة  اار اتساااتمبا كمااا أن البحاااط عاان مراعاااى جديااد  أمااار 

 مراااوب لهاااذه القباطااالا وقاااد اكتممااات الساااياد  اإلساااممية أثااار اساااتقرار هاااذه القباطااال العربياااة

 .(15بوا تم ها وت اوجها مي العناصر المحمية

 ثالثاا: الطريق الشمالي الغربي:

الغربية أو ال ريا الميبرا ولعل هذا ال ريا أصبل مصدرا  لمثقا ة الجهة الشمالية  

 .(14بالعربية بعد اإلسم 

 التأثير التربوي والتعليمي للهجرات العربية:

هناا   اارور كثياار  ساااعدت عمااى د اول اإلساام  السااودان منهااا: موقااي السااودان 

ثااال مصاااار والاااايمن الجغرا ااار  ماااان المعماااو  بالكاااارور  أن السااااودان محاااا  باااالم  إسااااممية م

والحجاااا  كماااا توجاااد بشااامالا ماااان جهاااة الغااارب شاااعوب باااامد المغاااربا وكاااان اتصاااال هااااذه 

األق اااار اإلساااممية بالساااودان أمااارا  سااااهم  مااان ناحياااة ومااان ناحيااااة أ ااارم كاااان أمااارا  حتميااااا  

 ركتا  رور تم  األق ار أما  مبا  لمتوسي ونشر الدين اإلسممر وأما بحثا  عان األماان 
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كما كان لبيطة السودان ال بيعية التر هر أشبا ما تكون  بيطة الج ير  العربية  واتستقرارا

أثرا   ر جمب كثير مان القباطال العربياة المساممة التار وجادت  ار الساودان أركاا   يباة بماا 

حباها ال با من األم ار واألنهار و ر نبتها من األشجار والثمار و ر جوها مان الصافات 

نا إلاااى ذلاا  الوكاااي اتجتمااااعر لمقباطاال الساااودانية النوبياااة والبجاوياااة واتعتاادالا إذا أكاااف

والنيمية التر كان بعكها يعتنا المسيحية وبعكها يعيذ  ر وثنية بداطيةا لذا است اعت 

هذه القباطل العربية التلثير  ار هاؤتت جميعاا  وجاذبه  إلاى اإلسام  مان ايار قتاال وت ساير 

الساودانا ومماا سااعد عماى د اول اإلسام  إلاى الساودان وهذه مي    ر د ول اإلسام  إلاى 

الفقهات والمتصو ة الذين و دوا من مصر والحجا  والايمن والعاراا والمغارب الاذين يحمماون 

َهْ  اإلسم  ونشر تعاليما وكذل  نشر الفكر الصو ر الذ  يرك  عمى  هار  القمب وتنوير 

اإلحسانا  استقبمه  السام ين وال يارين الوجدان وصوت  إلى أعمى مراتب الدين وهو مقا  

ماااان أهااااال السااااودان  ااااالكرموه  وأحساااانوا و اااااادته  وقاااادموا لهااااا  الهاااادايا واق عاااااوه  األراكااااار 

 وشجعوه  عمى أدات مهمته .

وبقياا  دولاة الفااونج اإلساممية نشاا ت المؤسساات التعميمياة التاار أساساها المسااجد 

لمتمياا  ا وقاا  الفقهااات والمتصااو ة بااواجبه  وال ماو  والمساايد. وكاناات لهاا مناهجهااا الدراسااية ا

تجااه هاذه المؤسساات بتادريس العماو  اإلساممية والعربياة  يهااا وصاارت لمعمميهاا امتياا ات 
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مادية ومكانة اجتماعية. وباتوا مصدر احترا  الممو  والعاماةا و ار رحابهاا التقاى الصاو ية 

 .(16بوالفقهاتا أصبحت مراك  إشعاق لمتعمي  اإلسممر

 مؤثرات العلمية والثقافية في عهد الفونج:ال

تمي  عهد الفونج بصمت عممية وثقا ياة كبيار  باين الممالا  التار  هارت  ياا مان  

جهةا وبينها وبين كل من مصر والحجا  والعراا والمغارب وودا ا مان جهاة أ ارم. ب قاد 

ر الااادعو  كااان الحاااج والتجاااار  باااين الحجاااا  والساااودان كاناااا ماان أكبااار ماااا هيااال لمساااودان نشااا

اإلسااامميةا وكاااان الحجااااا  الساااودانيون يشاااجعون عممااااات الحجاااا  عماااى الرحمااااة إلاااى باااامد 

 .(9بالفونجا كما أن كثيرا  من الحجا  السودانيين كانوا يتمقون العم   ر مكة والمدنية(

ومن ناحية أ رم  إن ممو  الفونجا وسم ين الفاور أنفساه  قاد ساعوا إلاى األ هار  

اؤه يجااااادون عنااااده  ترحيباااااا  وحفاااااو ا إذ كاااااانوا يرساااامون إلااااايه  الهااااادايا وعمماطاااااا وكاااااان عمماااا

ويحببونه   ر  يار  بمده ا وما نود أن ن ماو إلياا هاو أن عهاد الفاونج قاد شاهد ماؤثرات 

ي عممية وثقا ية من جهات عديد  حيط تمي  األثر الحجا   والمغربر والعراقر بغمبة ال اب

ن العممات الذين و دوا من هاذه الابمد أو الساودانيي الصو را أو الصو ر العممر بمعنى أن

 الاذين درساوا  ار الحجاا  ثاا  عاادوا إلاى الساودان قاد اهتمااوا  ار بداياة أماره  بإنشاات ال اارا

الصاو يةا والتاار ماان  ملهاا يعممااون الناااس أماور دياانه  بعااد أن يسامكوا ال ريقااة الصااو ية 

 .(8بالمعينة ويكونوا من مريديها
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   قد كاان يغماب عمياا ال اابي التعميمارا حياط أن العمماات الاذين أما األثر المصر  

إقامة بت رجوا  ر األ هر من السودانيينا قد اتجهوا إلى تعمي  الناس مباشر  ا  اهتموا لذل  

المسااجد التاار شاهدت حمقااات العماا  الكبيار ا وأن بعكااه  كاان لااا أسااموب مميا  عر اات بااا 

 .(8بمدرستا

كاارامه  لمعممااااتا اياار أن الممااو  والساام ين    اار هااذا العهاااد مااي تع اايمه  لمعماا  واا

ور اااي شااالنه ا إت أنهاااا  لااا  يتاااد موا بصااااور  أو بااال رم لوكاااي سياسااااة معيناااة يساااير عميهااااا 

التعمااي ا ذلاا  أن إنشااات مؤسسااات التعمااي  لاا  يكاان همااا  ماان همااو  حكومااات هااذه الممالااا ا 

ات التعميميااااة ولمعمماااااات ولكاااانه  كااااانوا يقاااادمون بعااااا اإلعاناااااات الماديااااة والعينيااااة لممؤسساااا

 .(9بو مب العم 

 واقع التعليم والعلماء في عهد الفونج:

 :(9بنشل التعمي   ر هذا العهد متصفا  بصفتين 

األولاى: أناا تعماي  شاعبر بمعنااى أن حكوماات تما  الممالا  والسام نات لاا  يكان لهاا ياد  اار 

 إنشاطا.

ر النهج الموجود آنذا   ر كل من مصالثانية:  أنا تعمي  إسممر لغتا العربيةا سار عمى 

قا يااة والحجاا ا والعاراا والمغاربا باعتبارهاا البمادان التار و ادت منهاا الماؤثرات العممياة والث

 إلى السودان.
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و ل ذل  التعمي  ألكثار مان ثمثاة قارون يساير عماى ال ريقاة التار ي ت هاا لنفساا  

كاان هاو محاور العممياة التعميمياة كل عال  أو صااحب مدرساةا ولاذل   اإن العاال  أو الفقياا 

ا وكااان  والتربوياةا ينتقال إلياا الدارسااون حيثماا ُوِجاد ويتوا اادون إلياا مان كاال حادب  وصاوب 

إلحا ة االعممات  ر ذل  ال مان يرب ون رب ا  وثيقا  بين العم  والعمل باا وألنا ليس ممكنا  

 ميةا وانتشااروا عبار أكثااربكال أولطا  العممااات الاذين  هاروا  اار عهاد الفااونج بممالكاا اإلسام

ماان ثمثاااة قاارون  ااار مااادن تماا  الممالااا  وقراهااااا  إننااا نعااارا لنمااااذ  ماانه  يع اااون  كااار  

لتر اواكحة عن نوعية أولط  العمماتا وعن المواد التر قاموا بتدريسها لتمميذه ا والعمو  

 :(18بأجادها بعكه  إلى درجة أن اعتبر مت صصا ا ومن أشهر هؤتت

 أولد جابر:

أوتد جاااابر ينتمااااون ألساااار  دينياااة كبياااار ا ترجااااي أصااااولها إلاااى ااااام  ال باااان عايااااد  

الركابرا وهو رجل من اليمن بقد  إلى دنقم  ر أواس  القرن الرابي عشر الميمد  وت و  

. ايار أن شاهرته  ترجاي إلاى أرباي (5بامرأ  من الدناقمة وانجب منها ولدين ه  ربا  ركااب(

لثير ع ااي   اار الحياا  العمميااة إباان عهااد الفاونجا ويعتباار إبااراهي  مان أحفاااده ا كاان لهاا  تا

الباوتد أكثار أوتد جاابر شااهر   لماا لاا ماان  كال   ار تعماي  بقيااة أ وتااا وأن تممياذه أصاابل 

له  شلن  ر مجال العم  وهو أول من درس كتابر: م تصر  ميل بن اسحاا ورسالة أبر 
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ابااان عماااى مسااتوم متقاااد   اار دراساااة الفقاااا تباااد  يااد القيراونااار  اار الفقاااا المااالكر وهماااا كت

 لم الب كر يجمس لدراستهما من أن يمر بمرحمة دراسية تسبا ذل .

 ثانياا: الشيخ الزين بن الشيخ صغيرون:

ذا تجاو ناا أوتد جااابر  إنناا نجااد مان العممااات اب اارين مان كاناات لاا جهااود كبياار    واا

الا ين بان الشايخ صاغيرون الاذين أمتاد باا  وشاهر  واساعة  ار نشار العما  مثال الفقياا: الشايخ

العمارا ونااال شاهر  واسااعة جعمات  اامب العما  يتوا اادون عمياا ماان أصاقاق بعيااد  حتااى أن 

 امب حمقاتاا بمغاوا ألار  الابا كماا ياذكر صااحب ال بقاات حياط يقاول: ب... وبالجممااة 

 إلاى أن تغيار البمد إلى دار "صميل" تجد  قهاتهاا وقكااتها مان تممذتاا وتمماذ  تممذتاا 

. يباادو مان كاام  اباان كاير ال أن هااذا الشايخ العااال  قااد تجااو  تاالثيره العمماار (15بال ماان(

 –كما ياذكر عباد المجياد عابادين  –بمده إلى ما جاورها من بمدانا إذ أن دار صميل هذه 

 يةبهر بمد ودا  وتقي  ر المن قة التر كانت تعرر بالسودان الفرنسر أو األقالي  الجنوب

 .(9بمن ليبيا الممتد  ارب دار ور عمى  ول السا نا إلى حوا نهر النيجر(

  ثالثاا: أرباب العقائد: 

والقااارل لكتااااب اباان كاااير ال يجااد نمااااذ  كثيااار  ماان العمماااات  اار ذلااا  ال مااان مااانه  مااان 

ت صاو  ار عماا  معاين مثاال: أربااب العقاطااد بان عاور الااذ  ت صاو  اار عما  العقاطاادا 

َب "بلرباااب العقاطاد"ا وماانه  مان كاان ذا ثقا ااة موساوعية جمااي باين عمااو  وبارق  ياا حتااى لُِقا
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جاد  ال  ا ومعر ة المغات: العبرانية والسريانية واليونانيةا باإلكا ة إلى  ال ب والشعرا واا

الكيمياتا وعم  النحو وبعا العمو  األ رم مثل: الشيخ حجا   بن أب يد بان الشايخ عباد 

 .(14بالقادر

 م العمودي: رابعاا: إبراهي

كذل  عرر العممات الكتاب واقتنوهااا بال و فوهاا كلحسان ماا يكاون التو يار جاات 

 ر ال بقات أن بإبراهي  العماود    ياب سانارا ومدرساها عماى الماذهب الشاا عرا كانات 

 .(15بلا   انة كتب موقو ة عمى  مبة العم (

وتدريساااها كماااا أن جهاااوده  لااا  تقااار عناااد تحصااايل العماااو  المعرو اااة  ااار  ماااانه ا  

 حسابا بال إنها  ألفاوا الكتاب عماى  ريقاة أهال  ماانه ا كماا أن مانه  َماْن منحاوا تممياذه  

ن شاهادات مكتوباة تبايان قادر هاؤتت التممياذا وماا بمغاوه مان المعر اة التار يسات يعون بهااا أ

 .(15بيقوموا بالتدريسا وتلذن له  تم  الشهادات بلن يفشوا العم  ل البيا

هااذه "اإلجاا  " أن األثاار الصااو ر واكال الممماال  يهاااا وأن وماا يتكاال مان نااو  

نصها يرب  بين التعمي  والتربية رب ا  وثيقا ا  عمى ال الب المت ر  معم  المستقبل أن يكون 

مربيا  يقتدم بسموكا قبل أن يعم  الناسا ويفشر  يه  ما تعمما مان شاي اا إلاى جاناب أن 

ن مااامذا  لمفقاارات والمسااااكين ممااا يشاااير إلااى الااادور "اإلجااا  " تحثاااا عمااى اتساااتعداد ألن يكااو 
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الاذ  كاان يقااو  باا أولطاا  العمماات وهااذا يادع  ماا أشاارنا إلياا ماان أن العمماات  اار هاذا العهااد 

 كانوا محور العممية التعميمية والتربوية وأساسها.

 المؤسسات التربوية في عهد الفونج:

 أولا: المسجد: 

هاذه الحقبااة مان تااريخ التعماي   ار السااودان ت إن مؤسساات التربياة اإلساممية  ار 

 ت تمر عن مثيمتها  ر البمد اإلسممية األ رما ولعل أقد  المؤسسات التربوية  ار هاذه

العهاد هار المسااجدا وت اارو  ار ذلا ا إذ أن التربيااة اإلساممية قاد ارتب ات بهاا مناذ  جاار 

ديط حامسجدا ولهذا  الحديط عنا هو اإلسم ا وتاريخ هذه التربية يرتب  ارتبا ا  وثيقا  بال

 .(9بعن المكان الرطيس لنشر الثقا ة اإلسممية

وقاااد كانااات المسااااجد  ااار الساااودان أسااابا إلاااى ال هاااور مااان ايرهاااا مااان مؤسسااااات 

التربية اإلسمميةا ذل  أنها كانت موجود   ر السودان قبل عهد الفاونج با من  ويالا  قاد 

د ال بن أبر السر  أمير مصر  ار  م اة سايدنا جات  ر اتفاقية البق  التر تمت بين عب

 ( وباين ع ااي  651 -هاا 31عثماان بان عفاانا وقاطاد جايذ المسااممين عماى النوباة سانة ب

النوباة تما  اتتفاقياة التاار ُعِر ات باسا  "الاابق " جاات  يهاا عماى النوبااة بحفا  المساجد الااذ  

سراجا وتكرمتاا(ابنتاه المسممون بفنات مدينتك ا وت تمنعوا عنا مصميا ا وع . (3بميك  كنسا واا

أمااااا  ااااار عهاااااد الفااااونج  قاااااد كثااااارت المساااااجدا وتعاااااددت أاراكاااااهاا وماااان تمااااا  األااااااراا: 
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األاراا التعميميةا يقول يوسر  كل: بولما جمي المسممون بين التصور وتدريس عم  

 .(15بال اهر صارت المساجد مسرحا  لنشا ه  التعميمر والتعبد (

ناات المسااجد والجماوس  يهاا لمتادريسا وكانات الدراساة  ار ولهذا نش  العممات  ر ب

المسااجد أرقاى مساتوم مماا هار عمياا  ار مؤسساات التعماي  األ ارما ولهاذا قامات بالجاناب 

األكباار  ااار نشااار العماا  والثقا اااة اإلساااممية  اار هاااذه المرحماااة بالجمااي باااين التصاااور وعمااا  

 ال اهر(.

 ثانياا: الخالوى:

الساودان عماى المكاان الاذ  ي تمار  ياا الشايخ لمتعباد والااذكرا ُأ مِاا لفا   ماو   ار  

كما ُأ ِما عماى ار اة الكايا ة  ار المنا لا أو المكاان الم صاو لمرجاالا وت تتاردد عمياا 

يااا النسااتا وُأ مِااا أيكااا  عمااى المكااان الااذ  يادرس  يااا التمميااذ القاارآن الكااري  ويتعممااون  

 .(7)كتابة والعلمال

تقو  بإنشااطهاا  هار بإماا  – ر هذا العهد  –جهات رسمية وال موم ليست هنا   

أن ينشلها رجل من حف ة القرآن  ر بيتاا يدرس  يها بنفساا وينفا عميها من عنده لوجا 

ماا ينشالها رجال ماان أهال اليساار  ار بيتاا  يااؤجر  قيهاا  براتاب معماو ا وينفاا ا ال تعاالىا واا

ما أن يشتر   ر إنشاطه جعمون ا واإلنفاا عميها أهل البمد  جميعا ا  يعميا وعمى تمميذها واا

 .(17بالمدرسة إذ ذا   ر ار ة تمصا بالجامي(
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ولماا  غات الصابغة الصااو ية عماى الثقا اة اإلساممية  اار الساودان صاارت ال مااو   

أكثااار اسااااتعمات  ودتلااااة عماااى معهااااد التعمااااي ا بااال إن ال مااااو  كاناااات بمثاباااة مركاااا  اإلشااااعاق 

مااعر  ار كال قرياةا ومان ثا  جمعات ال ماو  تحات رعاياة الشايخ أو الروحار والثقاا ر واتجت

دين الفقيا الصو ر بين و اطر التدريس مبادل القرآنا وتعم  القارات  والفقااا وتنشاطة المريا

يااا  ر  ريا القو ا والعباد  بما  يها صم  وانق اق إلى ال. وباذل  أصابل الشايخ أو الفق

مريااادون كماااا يساااعى إلياااا عاماااة النااااس  معاااا   اااار المحاااور الاااذ  يااادور حولاااا ال ااامبا وال

 .(18باتستنار  بعمماا أو اتستطثار بكرامة من كراماتا أو متوسمين با لقكات حاجة

وقاد تركات ال اموم آثاارا  تربوياة واجتماعياة ع يماة  ار مجتماي ذلا  العهادا  عمااى  

 الادينر الاذ  كاان سبيل المثال كانت الناحية التربوية قد ارست  ر األ فال قي  المجتمي

عمى  ساطدا ا كالتقوم واحترا  الوالدين والكبارا كما ارست  يه  سمات اتستقمل واتعتماد

النفسا والتعاون إلى درجاة تصال حاد إنكاار الاذاتا  يشاب األ فاال وقاد تشاربوا ذلا  كمااا 

لكاار  قبال أن ين ر اوا  ار المرحمااة التالياة مان مراحاال التعماي   تساتقبمه  وهاا  عماى اساتعداد

 يتفاعموا مي ما يجدونا  يها من دروس وتربية.

 ثالثاا: الزوايا:

ال وايا جمي  اويةا وهر أماكن تجمي بين السكن والعباد  والدرسا وهذا ما يمي هاا  

عاااان المساااااجد وال اااااموما وقااااد ي مااااا عميهاااااا اساااا  ال ماااااو  أحيانااااا ا ألنهااااا االباااااا  مااااا تكاااااون 
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ايار أنهااا لا  تكاان  ار شااهر  ال اموم والمساااجد  لممتصاو ة ينق عاون  يهااا لمعبااد  والاادرسا

 .(18ببدورها المؤثر  ر حيا  المجتمي

 مراحل التعليم وأساليبه ومناهجه في عهد الفونج:

 مراحل التعليم:

يذهب عبد المجيد عابادين إلاى أن لمتعماي   ار هاذا العهاد مارحمتينا يسامى األولاى  

 منها:

ل ماو  المدراسة  يها بعد اتنتهات من الدراساة  ار  المرحمة األولية: وهذه يمتحا  يها ال الب

 ويتمقى  يها العمو  النقمية أو بعكها يتمقاها بعا عمى يد شيخ أو أكثر.

وربماا  المرحمة الثانية:  ي ما عميها اس  المرحمة العمياا ويارم أنهاا تبادأ بعاد سان المراهقاةا

. أمااا عبااد (9بمرحمااة تعمااي تصال ماادتها إلااى بكااي عشار  ساانة. وبهااذا يغفاال مرحمااة ال ماو  ك

 -:(8بالع ي  أمين  يرم أن مراحل التعمي  ثمثة

األولاى: مرحمااة التهجاارا وتباادأ  اور د ااول التمميااذ إلااى ال ماو ا حيااط يااتعم   يهااا الحاارور 

تب  الهجاطيااة لف ااا  وكتابااة ا وأهميااة هااذه المرحمااة تتمثاال  اار أن قاارات  القاارآن  اار ال مااو  تاار 

 بالكتابةا بل هما متم متان.ارتبا ا  كبيرا  

ر  إلى الثانية: هر مرحمة حف  القرآن الكري ا ويبدأ التمميذ  يها بتمقر قصار السورا ث  يتد

 أن يحف  القرآن كما.
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الثالثاة: هار مرحماة العما  حيااط يكاون ال الاب قاد هيائ تمامااا  لدراساة العماو  األ ارما وهاار 

عماى  ها  النصاوو الدينياة كااألدب والنحاو  العمو  الدينيةا وماا يمحاا بهاا مان عماو  تعاين

ة والمغاةا أو شار  الع اات والقصاو الدينياةا أو تااريخ وأياا  العاربا والماتعم  ت تات  مرحماا

 تعميما إت إذا أ ذ من هذه العمو  جميعا .

 أساليب التعليم:

 :(18بأساليب التعمي  التر كانت شاطعة  ر هذا العهد تنقس  إلى ثمثة أقسا  

 اااو بااال مو   اار مرحمتااار التهجاار وحفاا  القاارآنا ويعتماااد عمااى التمقااين واإلمااامت األول: 

 واستعمال ألوا  ال شب.

 الثانر: من أساليب التعمي  ي تو بالمرحمة العمياا وقد عر ات هاذه المرحماة مان األسااليب

ان بباالقرات  والشار  والمناقشاةا واإلماامت( وكاان لكال شايخ  ريقتااا التار أعتااد عميهااا أو كاا

 يراها مفيد  لتمميذه.

متعم ا لالثالط:  قد عنى بالرحمة والتنقل عمى ال ريقة العربية اإلسممية التقميديةا كلسموب 

لماا  ار ذلا  مان اكتساااب معاارر جدياد  مان  امل التقااات  امب العما  بعمماات آ ارين ماان 

 البمد التر يتنقمون بينها.

 مناهج التعليم:
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ر المرحمااة العمياااا: كاناات كالمنااااهج المعرو ااة  ااار العاااال  مناااهج التعماااي   اار عهاااد الفااونج  ااا

اإلساممر آنااذا ا  بالنساابة لدراساة الفقااا اإلسااممر كاناات دراساة كتااابر الرسااالة وم تصاار 

 ميل  ر مقدمة الكتب التر يدرسها ال مب لغمبة مذهب اإلما  مال  ركر ال عنا عند 

عما  العقاطادا وكانات أها  الكتاب  ار السودانيين. كما عر ات منااهجه  كتاب المغاة واألدب و 

ها( ورساطما  ار العقاطاد الكبارم والوسا ى 149عم  التوحيد مقدمة السنوسر بالمتو ر سنة 

 والصااغرما وهاااذه يساامونها بأ  الباااراهين(. وكااان الكتااااب أو الماااد  المعيناااة همااا المهيمناااان

اب الواحااد كانااات عمااى الاا من الااذ  تساااتغرقا الدراسااة ممااا جعمهمااا وحاااد  الماانهجا ألن الكتاا

 :(8بدراستا تمتد إلى  من  ويل. هذا وقد تمي  التعمي   ر عهد الفونج بعد م اهر منها

 أ. أن التربية ال مقية كانت دينية محكةا أساسها تقميد الشيخ  ر ساموكا ماي تفها  ماا  ار

ا   ر القرآن الكري  والسنة الم هر ا والتقاليد اإلسمميةا مي امبة الرو  التصور عمى الحي

 ال مو .

لا  ب  –كماا يقاول عباد الع يا  أماين  –ب. ساد التعمي   ر ال مو  ن ا  العر ات: وهو ن ا  

يعرر  ر أوروبا إت منذ أواطل القرن التاسي عشرا وكان كشفا ابتكارا   ر  ريا التدريسا 

اد  إذ أمكن با تعمي  مطات التمميذ  ر المدرسة الواحد ا وبمادرس واحادا  هاو ن اا  اقتصا

 يا إعداد لمعرير لتحمل المساطولية وتنشالتا عماى اإلدار  واإلشارارا كماا أناا  فار عابت 

العمال عمااى الفقيااا أو الشايخا  تفاارع لعماال تعميمار آ اارا أو لمتعبااد والتصاورا كمااا أمكاان 
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بهذا الن ا  مراعا  الفروا الفردية بين التمميذا إذ كان الفقياا يوكال بكال مجموعاة متاسابة 

 ا (.القوم عريف

وو قا  لرأ  عبد الع ي  أمينا  إن ن ا  العر ات هذا قد عر تاا التربياة  ار الساودان  

ا  ك ريقة لمتدريس قبل أن تعر اا أوروباا بالكثر مان قارنين مان ال ماان. ومهماا يكان مان أمار 

 اااإن عهاااد الفاااونج بممالكاااا اإلسااااممية  ااال ألكثااار مااان ثمثااااة قااارون ينشااار الثقا اااة العربيااااة 

حااااات الساااودان الم تمفااااةا قباااال أن تتباااادل ال ااارور السياسااااية  اااار الاااابمد اإلساااممية  اااار أن

 باحتملها من قبل األترا  المصريين.

 النتائج والتوصيات:

  ر  تا  دراسة الموكوق قد توصل الباحط لعد  نتاطج هر: 

أوت : إن الهجارات العربياة لمسااودان قاد اياارت مممال المجتماي رأسااا  عماى عقاابا  ار شااتى 

 ا .مناحر الحي

ثانياااا : إن الهجااارات العربيااااة حممااات معهاااا الاااادين اإلساااممرا  كانااات العربيااااة وساااي  لغااااو  

 وثقا ر  ر آن  واحدا قبل أن تكون العروبة عرا.

ثالثاااا : األثااار الفعااااال  ااار مجااااال التربياااة والتعماااي ا الاااذ  نشااال  اااار سااام نة الفاااونج جاااات مااااي 

ويااة ميمياة مثال المساجد وال ماو  وال االهجارات العربياة والادين اإلساممر  كانات الوساااط  التع

 صور   با األصل لما هو موجود  ر البمد العربية التر جاتت منها الهجرات العربية.
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 وبنات  عمى النتاطج  قد أوصى الباحط بابتر: 

 أوت : ت ويد المكتبات الجامعية السودانية بم يد من الدراسات حول الموكوق.

 كوق.ثانيا : تسمي  الكوت حول المو 

 ثالثا : تنشي  الوساط  التعميمية ]المسجد وال مو [ا ودعمها بالمعينات الحديثة.

 المصادر والمراجع:

 –هـ( صور األرض، دار مكتبة الحياة 350أبو القاسم النصيبي ابن حوقل، )ت  .1

 بيروت، )د.ت(.

 أبي بكر أحمد بن الخطيـب البغـدادي، فتـول البلـدان، مطبعـة النهضـة المصـرية .2

 م.1973القاهرة، 

 ، )د.ت(.1تقي الدين المقريزي، المواعظ والعتبار،ج .3

ة ، مكتبـة النهضـ3حسن إبراهيم حسن، انتشار اإلسالم فـي القـارة اإلفريقيـة، ط .4

 م.1984المصرية، 

مانـة سر الخـتم عثمـان، أعـالم التربيـة اإلسـالمية فـي السـودان اأولد جـابرا، األ .5

 م.1975لخرطوم، المطبعة الحكومية، ا –ية واألوقاف العامة للشئون الدين

سلوى إبراهيم عمر علي والفاتح الشيخ يوسف، ورقة علمية بعنوان: )الهجـرات  .6

العربية إلى السودان وآثارها السياسية والجتماعية( مـؤتمر نظـم الحكـم واإلدارة 
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 م(.3/8/2017 – 2جامعة الجزيرة، ) –في الدولة السنارية( 

عادل علي وداعة عثمان، الصراعات القبلية ودورها فـي تفكـس سـلطنة الفـونج،  .7

  م.1998 -هـ 1418امعة النيلين، ج –رسالة ماجستير غير منشورة 

ة عبد العزيز أمين، التربية في السودان من أول القرن السادس عشر إلى نهاي .8

 ليهـا، المطبعـةالقرن الثامن عشـر واألسـس النفسـية والجتماعيـة التـي قامـت ع

 أجزاء[. 3م، ]1949لقاهرة، ا –األميرية 

 – ، دار الثقافــة2عبـد المجيـد عابــدين، تـاريخ الثقافـة العربيــة فـي السـودان، ط .9

 م.1967بيروت،

علـــــي بــــــن الحســـــين المســــــعودي، مـــــروج الــــــ هب ومعـــــادن الجــــــواهر، دار  .10

 .1م، ج1973الفكر،

، بيــروت، بــدون 4لـوس، دار الفكــر، جتــاريخ األمــم والم محمـد جريــر الطبــري، .11

 تاريخ.

 محمد سعد داؤود، العروبة واإلسالم في القرن اإلفريقي، )د.ت(. .12

 .1م، ج1938محمد عبد الرحيم بن الفرات، تاريخ ابن الفرات، بيروت،  .13

، لجنــة التــأليف 1محمــد عــوض محمــد، الســودان الشــمالي ســكانه وقبائلــه، ط .14

 م.1951الخرطوم،  –والترجمة والنشر 
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محماد ناور ود كاير الا ال بقااتا تحقياا  يوسار  كالا دار جامعاة ال ر او   .15
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