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ملخص:
إقليم توات من األقاليم ذات املوقع املتميز يف اجلنوب الغريب للجزائر شكلت على مر التاريخ مهزة
وصل بني خمتلف الشعوب كما كان هلا دور كبري يف التواصل العلمي بني عديد املدن واحلواضر
اإلسالمية ،ففي البداية كانت نقطة عبور هامة للقوافل التجارية القادمة من الشمال واجلنوب،
ومركز التقاء احلجيج ،ومبرور الوقت أصبحت هذه احلركة التجارية مصحوبة حبركة علمية مثلها
العلماء الذين قدموا مع التجار واهتموا بنشر العلم يف خمتلف مناطق الصحراء الكربى ،فأصبح
اإلقليم ملتقى للزهاد واملرشدين والعلماء ،وحاضرة علمية ذاع صيتها يف خمتلف املناطق ،مما انعكس
إجيااب على احلركة العلمية ابإلقليم ،فتأثر بثقافات املناطق اجملاورة  ،وأثر فيهم عن طريق انتقال
العلماء واملشايخ لتلك املناطق واملسامهة يف نقل خمتلف العلوم واملعارف.

الكلمات الدالة :توات ،التواصل العلمي ،احلركة العلمية ،االزدهار احلضاري ،الصحراء الكربى،
اجلنوب اجلزائري ،الصحراء اجلزائرية.

Abstract:
The Region of Touat is one of the regions, which are well located in the
Algerian southwest. In the course of history, such regions shaped the point of
access amongst various cultures, and they played a major role in the scientific
Communication between different Muslim towns and civilizations. In the
beginning, it was an important access point of trade caravans coming from
North and South, and the center of meeting of pilgrims. Later, through the
course of time, such trade movement became accompanied with a scientific
movement presented by the scientists who came with merchants and who
were interested in spreading knowledge in various regions of the Great Sahara
Desert. Touat region thereby became a meeting place for ascetics, guides and
scientists, and, thus, a scientific metropolis well known around the world, the
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fact which effected the local scientific movements positively. It thus became
influenced by surrounding cultures and influenced them as well when its
Sheikhs moved to them to contribute in spreading various sciences and
information.

Keywords: Touat, scientific communication, scientific
movement, civilizations, cultural prosperity, The Great
Sahara, the Algerian South, the Algerian desert.

مل تكن الصحراء الكربى يف يوم من األايم عائقا أمام نشاطات اإلنسان الصحراوي املختلفةةة،
رغم الظروف الطبيعية الصعبة والقاسية ،وخري دليل على ذلك ما عرفته منطقة توات وسكاهنا
ال ةةذين وف ةةروا ألنفس ةةهم أس ةةباب احلي ةةاة ،و قلم ةوا م ةةع الوض ةةع ،فق ةةد اش ةةتهروا مبمارس ةةة النش ةةاط
التجاري وربط أسواق مشال املغرب العريب أبسواق السودان الغريب ،عةةن طريةةق قةوافلهم الذاهبةةة
واآليبةةة ،وت ةوازاي مةةع هةةذا النشةةاط التجةةاري عكةةف العلمةةاء واملشةةايخ علةةى إحيةةاء علةةوم الةةدين
واللغة ةةة وسة ةةامهوا يف مة ةةد السة ةةودان الغة ةةريب بتية ةةارات مة ةةن الثقافة ةةة اإلسة ةةالمية  ،منة ةةذ بداية ةةة القة ةةرن
السةةادع عشةةر املةةيالدي وازداد هةةذا النشةةاط مةةع هنايةةة القةةرن الثةةامن عشةةر وبدايةةة القةةرن التاسةةع
عشةةر ،وقبةةل التفصةةيل يف هةةذه الدراسةةة ار ينةةا أن نتحةةد أوال عةةن منطقةةة ت ةوات مةةن حي ة
خصائصها الطبيعية والبشرية وحىت أوضاعها فرتة الدراسة.
تةوات هةةي املنطقةةة الواقعةةة يف اجلنةةوب الغةةريب للصةةحراء اجلزائريةةة تشةةمل ثالثةةة أقةةاليم
قةةورارة ،تةوات األوسةةط وتةةديكلت ،نتةةد مةةن منطقةةة تبلكةةوزة قلةةيم قةةورارة مشةةاال إ فقةةارة الةةزوا
ابقلةةيم تةةديلك جنةةواب( ،)1وهبةةذا فةةنن منطقةةة ت ةوات تقةةع يف اجلهةةة الشةةرقية للقسةةم اجلنةةويب مةةن
وادي الساورة حيةةدها مشةةاال العةةرق الغةةريب الكبةةري ووادي السةةاورة وعةةرق الةراوي ،ومةةن اجلنةةوب
الغ ةةريب حي ةةدها ع ةةرق ش ةةاا وس ةةبخة مكرغ ةةان ،وص ةةحراء تنزروف ةةت م ةةن اجلن ةةوب الش ةةرقي ،غ ةراب
حيدها واد مسعود ،وشرقا حتدها هضبة اتدمايت  ،وعلى هذا األساع تقةةع منطقةةة تةوات بةةني
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خطةةي طةةول  01درجةةة شةةرقا و  04درجةةة غةةراب ،وبةةني دائةةرض عةةر  26درجةةة و  30درجةةة
مشال

( )2

يشةةتمل إقلةةيم تةوات علةةى ثالثةةة أوديةةة تغةةدي الفقةةاقري واآلابر مةةن مياههةةا اجلوفيةةة وهةةذه
األوديةةة هةةي وادي مقيةةدون الةةذي ينتهةةي مبنطقةةة قةةورارة ،ووادي مسةةعود الةةذي ينتهةةي بت ةوات
األوسط ،ووادي قاريت الذي ينتهي مبنطقة تديكلت.
حتتةةوي املنطقةةة علةةى مظةةاهر تضاريسةةية متنوعةةة تتمثةةل يف العةةروق أمههةةا العةةرق الغةةريب
الكبةةري ،عةةرق شةةاا إضةةافة إ الشةةطوط الةةا ترتكةةز أغلبهةةا يف منطقةةة تةةديكلت حية تص ة
الكثةةري مةةن األوديةةة منهةةا سةةبخة مكرغةةان ،ويف تةوات الوسةةطى توجةةد سةةبخة ننطةةيط ،أمةةا الةةرق
فيشغل مساحات واسعة من اإلقليم ميتد من هضةةبة اتدمايةةت شةةرقا إ عةةرق شةةاا غةراب علةةى
شكل منبسط حصوي تتخلله بعض الكتةةل الصةةخرية واألوديةةة واملرتفعةةات ،يرتفةةع كلمةةا ا هنةةا
مةةن الغةةرب إ الشةةرق .ومبةةا أن املنطقةةة صةةحراوية فهةةي تتميةةز مبنةةااب حةةار وجةةاف صةةيفا ،وابرد
وجةةاف شةةتاء ممةةا يةةلدي إ قلةةة األمطةةار ،كمةةا يتعةةر لزوابةةع رمليةةة قويةةة و هلةةذا املنةةااب ثةةري
مباشر على الغطاء النباض حي تكاد ختلو من الغطاء النباض ابستثناء أشجار النخيةةل وبعةةض
النبااتت الشوكية الا تنمو يف جمار األودية.

( )3

وقد اختلف امللرخون حول أصةةول تسةةمية تتةواتت حية وردت عةةدة رواايت يف ذلةةك
( )4

 ،فحس عبد الرمحان السعدي

أن سلطان مايل تكنكان موسىت ا ه للحج رفقة مجاعة

مةةن أهةةل بلةةده  ،وملةةا وصةةلوا هلةةذه املنطقةةة أصةةي بعضةةهم مبةةر معةةروف عنةةدهم ابسةةم ت ةوات
فأصبحت تسمى هبذا االسم منذ ذلك احلني ،أما سيدي حممد بن عبةةد الكةةرت التمنطيطةةي

( )5

فريجةةع تسةةمية ت ةوات إ االت ةوات  ،وذلةةك أن رخةةر ملةةود املوحةةدين املهةةدي أمةةر عاملةةه مةةع
املكوع واملغارم من أهةةل الصةةحراء وقةةبض االتةوات كةةيال ووزل ،فعةةرف أهةةل ذلةةك القطةةر أبهةةل
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االتوات  ،ويضيف التمنطيطي إ ذلك قةةائال تالتةةوت هةةو الفاكهةةة ومجعهةةا أتةوات  ،فعةةرف
أهل هذه البلدة أبهل األتوات  ،حي حذف املضاف وأقيم املضاف إليه مكانه.ت
وأورد مةةوالي أمحةةد الطةةاهريي ( )6يف خمطةةوط نسةةيم النفحةةات أن سةةب تسةةميتها بةةذلك
االسم ألهنا تواض للعبادة أي تليق هبا ،فكل من قدم إليها من األولياء املنقطعني تواتيه للعبادة
 ،أمةةا أمحةةد العمةةاري ( )7فيقةةول أن اسةةم ت ةوات بربةةري األصةةل ويع ةين تالواحةةاتت واألرجةةح أن
الروايةةة األخةةرية هةةي أقةةرب إ الصة ةواب م ةةن ابقةةي الةةرواايت ،فةةاملر الةةذي أصةةاب القةةوم كةةان
معروفا عندهم من قبل وتسميتها لألتوات فليست املنطقة الوحيدة الةةا كانةةت تةةدفع األتةوات
حةةىت يلتصةةق هبةةا هةةذا االس ةةم ،كمةةا أن العبةةادة ميكةةن أدا ه ةةا يف كةةل منطقةةة وعلةةى ك ةةل أر ،
وامللكد أن معظم قصور توات امسها بربري األصل مثل ننطةةيط  ،تةةيمقطن لةةذلك ال يسةةتبعد
أن يكون أصل تسمية املنطقة بربري.
ونظةرا ألمهيةةة االقلةةيم فقةةد ورد ذكةةره يف مصةةادر عديةةدة مةةن طةةرف رحالةةة ومةةلرخني نةةذكر
مةةنهم الرحالةةة ابةةن بطوطةةة (ت 779ه ة 1377 -م) ( )8ال ةذي يقةةول تورفعةةت زاد سةةبعني
ليلة إذ ال يوجد الطعام بةةني تكةةدا وتةوات ت ،أمةةا ابةةن خلةةدون ( 808ه ة 1406م) فقةةد ذكةةر
اس ةةم ت ةوات يف م ةواطن عدي ةةدة منه ةةا قول ةةه تيس ةةمى وط ةةن ت ةوات وفي ةةه قص ةةور متع ةةددة تن ةةاهز
املائتني.........ت

( )9

ويص ةةف الفش ةةتايل (1031هة ة ت 1622م) اإلقل ةةيم بقول ةةه ته ةةذا اإلقل ةةيم املف ةةرع إ
قطر توات وهو أوسع وطنا وأفسح جماال وأقرب للسودان اتصاال.........ت.

()10

وذكرهةةا مةةن علمةةاء ت ةوات الشةةيخ سةةيد حلسةةن والشةةيخ سةةيدي عبةةد الكةةرت بةةن سةةيدي
حممد الصاحل بن الشيخ سيدي البكري بقوله تتوات هي صحراء .......هبا قصةةور متعةةددة
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أخة ةةذت مة ةةن املشة ةةرق إ املغة ةةرب رخرهة ةةا مة ةةن جانة ة الشة ةةرق تبلكة ةةوزة فتيميمة ةةون وشة ةةروين
.....وننطيط .....وتشتمل على قصور ذات خنيل وأشجارت(.)11
ووص ةةفها القاض ةةي س ةةيدي حمم ةةد ب ةةن عب ةةد الك ةةرت ب ةةن عب ةةد احل ةةق بقول ةةه تت ةوات ه ةةي
صةةحراء يف أعلةةى املغةةرب ذات خنيةةل وأشةةجار وعيةةون بينهةةا وبةةني سةةجلمانة ثالثةةة عشةةر يومةةا
.......وعدد قصورها يف القرن احلادي عشر مائتا قصر أوسطها بودة وتيمي وننطيط ت(.)12
أما فيما خيص الرتكيبة البشرية للمجتمع التواض فقد تشكلت من جممةوعةة مةةن العناصةةر
متمثلةة ف ةةي مةةا يلي
الرببر  :هةةم السةةكان األصةةليون ،أوملةةن سةةكن اإلقلةةيم واسةةتقر بةةه ،يتمثلةةون يف قبائةةل امللثمةةنيوهم إحةةدى قبائةةل فةةروع صةةنهاجة ،يقةةول عةةنهم ابةةن خلةةدون ت...................اسةةتوطنوا
الصحراء قبل الفتح اإلسالمي ،وبالدهم مابني احمليط غراب وغدامس شرقا ومةةا بةةني بةةالد الرببةةر
مشاال وبةةالد السةةودان جنةةواب .....عملةوا علةةى نشةةر اإلسةةالم يف السةةودان أهةةم بطةةوهنم كدالةةة،
ملتونة ،مسوفة..........ت ،إضةةافة إ قبائةةل امللثمةةني ،اسةةتقرت يف املنطقةةة قبائةةل بربريةةة أخةةرى
متمثلة يف قبيلة زلتة الا انتشرت يف قصور توات ،بودة ،ننطيط ،تسابيت ،تيقورارين ،حفروا
الفقاقري ومارسوا الزراعة ،استمر توافدهم إ غاية القرن 7هة13-م ،يشكلون نسةةبة كبةةرية مةةن
سكان اإلقليم.
الع ر  :توافةةدت اهلج ةرات العربيةةة لمقلةةيم مةةع مطلةةع القةةرن 7ه ة13-م يف شةةكل معةةاتوهجرات فرديةةة طلبةةا لألمةةن واالسةةتقرار ،أمههةةا هجةةرة األشةراف الةةذين يتصةةل نسةةبهم ابحلسةةن
واحلسةةني أبنةةاء علةةي كةةرم ق وجهةةه وقةةدم معظمهةةم مةةن املغةةرب بشةةكل فةةردي ،فشةةكلوا مجاعةةة
مسةةتقلة حتظةةى ابالحةرتام السةةتنادها علةةى اإلر الةةديين واالقتصةةادي امةةا عةةرب املعقةةل فةةدخلوا
مشال إفريقيا مع اهلالليةةني وازةةازوا إلةةيهم بعةةد أن اعرتضةةهم بنةةو سةةليم ،ومةةن القبائةةل العربيةةة الةةا
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دخلت اإلقليم نذكر ذوي املنصور ،الربابيش وكذلك قبيلة كنتةةة الةا ينتهةةي نسةةبها إ الفةةاتح
عقبةةة بةةن لفةةع الفهةةري ،إضةةافة إ بعةةض القبائةةل األخةةرى وفةةدت لمقلةةيم وانصةةهرت مةةع هةةذه
القبائل كالشعانبة والزوا وغريهم.
الزنر ررو  :يتواجة ةةدون بشة ةةكل كبة ةةري يف اإلقلة ةةيم إ جانة ة الرببة ةةر والعة ةةرب ،يرجة ةةع تواجة ةةدهمابملنطقة إ أزمنة بعيدة ،اغلبهم نزحوا من السودان .
اليهود:شكلوا جاليةةة كبةةرية سةةيطرت علةةى احليةةاة االقتصةةادية ملةةدة طويلةةة ،وبعةةد جمة الشةةيخاملغيلي للمنطقة وضع هلم حدا.

()13

امتزجت هذه العناصر فيما بينها وأصبحت حتتكم لعادات وتقاليةةد وقةةيم اجتماعيةةة
موحةةدة لبعةةة م ة ةةن انتمةةائهم اإلسةةالمي مبقتضةةى الطبيع ةة الصةةحراوية القاسةةية الةةا اسةةتلزم فيهةةا
ذلةةك التةةالف االجتمةةاعي ،وقةةد عةةرف اجملتمةةع التةواض أنةةه جمتمةةع حمةةاف علةةى تقاليةةده متمسةةك
بدينه ميتاز ابلطيبة وكرم الضيافة ،حي وصفهم العياشي بعد أن مةةر ابإلقلةةيم يف طريقةةه لتأديةةة
فريضة احلج ،أبهنم أهل تقوى وصالح ،كما وصفهم الرحالة األملاين جريهارد رولف أبهنم قةةوم
مسةةاملون حيبةةون الغ ةرابء وحيرتمةةون رجةةال الةةدين ،كمةةا أن أمةةاكن العبةةادة كانةةت حتظةةى ان ة
هام من االهتمام والتقديس عند سكان توات ،إذ ال يكاد خيلو قصر مة ةةن جامع أو زاوية أو
ضريح ألحد األولياء كما أهنم حريصني على االحتفال ابملناسبات الدينية وذكةةرى أوليةةائهم يف
كل سنة
وق ةةد س ةةاعد القض ةةاء س ةةكان إقل ةةيم ت ةوات عل ةةى تنظ ةةيم حي ةةا م االجتماعي ةةة واس ةةتقرارهم
داخة ةةل مة ةةدهنم وقصة ةةورهم ،وذلة ةةك ابلفصة ةةل يف مشة ةةاكلهم ومنازعة ةةا م خاصة ةةة منازعة ةةات البية ةةع
والشراء واملسائل الشرعية كةةاإلر والطةةالق والنفقةةة وغريهةةا مةةن أمةةور الةةدين عةن طريةةق هيتةةات
قض ةةائية تت ةةو النظ ةةر يف مث ةةل ه ةةذه األم ةةور ،ختتل ةةف م ةةن حي ة التك ةةوين واألمهي ةةة وم ةةن مك ةةان
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آلخةةر ،فعنةةد سةةكان القصةةور لةةد شةةيخ البلةةدة أو جملةةس مجاعتهةةا يقةةوم مبهمةةة القضةةاء ،أمةةا يف
القص ةةور الك ةةربى فك ةةان القاض ةةي ه ةةو م ةةن يت ةةو ه ةةذه املهم ةةة عل ةةى أن تت ةةوفر في ةةه ش ةةروط أمهه ةةا
املسةةتوى العلمةةي والسةةمعة احلسةةنة والسةةلود احلميةةد إضةةافة إ إملامةةه الشةةامل بعةةادات وتقاليةةد
وأعة ةراف اجملتم ةةع وأن يك ةةون م ةةالكي امل ةةذه و ةةدر اإلش ةةارة إ أن قاض ةةي اجلماع ةةة التواتي ةةة
كانت له مكانة كبرية ويتمتع ابحرتام اجلميع ،يتخذ مقره يف مركز اإلقليم ،ومن القضاة الةةذين
تول ةوا هةةذا املنص ة يف املنطقةةة نةةذكر الشةةيخ عبةةد العزيةةز حممةةد البلبةةايل والقاضةةي الشةةيخ عبةةد
احلق بن عبد الكرت(.)14
كانت توات تتكون من مدن وقصةةور تزيةةد عةةن الثالصائةةة قصةةر ،تنتشةةر هنةةا وهنةةاد يف
مساحة رملية على شةةكل قةةوع حيةةيط هبضةةبة اتدمايةةت مةةن جها ةةا الةةثال

الشةةمالية والغربيةةة

واجل نوبية ،ويشكل اإلقليم وحدة هلا مالحمهةةا الطبيعيةةة واالقتصةةادية والعمرانيةةة ،فعنةةد مشالةةه يقةةع
العة ةةرق الغة ةةريب الكبة ةةري وعنة ةةد جنوبة ةةه نتة ةةد هضة ةةبة اتدماية ةةت وصة ةةحراء تنزروفة ةةت ويشة ةةكل وادي
مسعود حزاما حوله من جهته الغربية.
واألصل أن القصر كان مبثابة وحدة إدارية مسةةتقلة هلةةا إمكانيا ةةا االقتصةةادية واإلداريةةة
والدفاعية ،حي يعتمد سكانه على هةةذه اإلمكانيةةات الذاتيةةة أوقةةات السةةلم واحلةةرب ،وكانةةت
املنازل يف القصر جمتمعة يف نقطة واحدة حييط هبا سور خارجي له أبراج على جوانبةةه األربعةةة،
استخدمت للدفاع عن القصر ومراقبة األعداء وكانةةت أمةةور القصةةر وشةةلونه كلهةةا ترجةةع لشةةيخ
القصر الذي لةةه احلريةةة املطلقةةة يف ذلةةك يسةةاعده ر وسةةا األحيةةاء وجمةةالس القصةةر ،ومةةن جممةةوع
القصةةور املتجةةاورة تتكةةون املقاطعةةة أواإلقلي ةةم ال ةةذي هةةو عبةةارة عةةن وحةةدة إداريةةة يشةةرف عليهةةا
شة ةةيخ يكة ةةون مركة ةةزه يف أكة ةةرب وأهة ةةم القصة ةةور مة ةةن حي ة ة اإلمكانية ةةات االقتصة ةةادية والعمرانية ةةة
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والس ةةكانية ،وق ةةد بل ةةق جمم ةةوع املقاطع ةةات التواتية ةةة يف هناي ةةة الق ةةرن التاس ةةع عش ةةر حة ةوايل صانية ةةة
وعشرين مقاطعة موزعة على األقاليم الثال

توات ،قورارة ،تيديكلت.

وم ةةن أه ةةم املقاطع ةةات يف إقل ةةيم ت ةوات ن ةةذكر مق ةةاطعا ننط ةةيط وتيم ةةي حي ة كان ةةت
األو مرك ةزا لرةسةةة اإلقل ةةيم ومق ةرا لقاض ةةي اجلماعةةة التواتي ةةة بفضةةل م ةةا امتةةازت ب ةةه مةةن انتش ةةار
عمراهنةةا وكث ةةرة سكان ةةها إلة ةةى جان ة مركزهةةا الةةديين والعلمةةي ،ومنةةذ بدايةةة القةةرن الثةةامن عش ةةر
انتقلةةت الزعامةةة إ مقاطعةةة تيمةةي فأصةةبحت مدينةةة أدرار أكةةرب مةةدن هةةذه املقاطعةةة وعاصةةمة
لمقلةةيم ،أخةةذت ت ةزاحم مدينةةة ننطةةيط مةةن حي ة األمهيةةة حةةىت صةةارت عاصةةمة اإلقلةةيم ومق ةرا
لقاضي اجلماعة التواتية إ غاية جم االحتالل الفرنسي مع بداية القرن العشرين.
ابملقابل ميثل إقليم قةةورارة اجلهةةة الشةةمالية إلقلةةيم تةوات ،والةةذي تقةةع مدنةةه وقصةةوره فةةوق
هضبة مقيدن ،ينتهي هبا واد مقيدن مكول سبخة كبرية تعرف ابسةةم سةةبخة قةةورارة ،اهةةم مدنةةه
مدينة تيميمون الا أعطت امسها للمقاطعة فيما بعد ،مبنية على شاكلة مدن السودان الغربةي
هلا سور بةةه ـسةةة أبةواب حييةةط هبةةا مةةن كافةةة اجلهةةات ،اشةةتهر سةةوقها بسةةلعه املتنوعةةة والةةا
جلبها من أسواق السودان الغريب كالذه وجلود احليوالت إضةةافة إ السةةلع احملليةةة املختلفةةة
.
أمةةا إقلةةيم تيةةديكلت اجلنةةاح األميةةن إلقلةةيم تةوات فهةةو يقةةع يف قلة الصةةحراء وميثةةل نقطةةة
التقاء و مع للقوافل العابرة للصحراء والقادمة من كافة اال اهات ،لذلك لد أغلة سةةكانه
يهتم ةةون ابلتج ةةارة ورع ةةي اإلب ةةل أكث ةةر م ةةن اهتم ةةامهم ابلزراع ةةة يعتم ةةدون عل ةةى التنق ةةل والرتح ةةال
سعيةةا وراء امل ةراعي لرع ةةي اإلبةةل التةةي كث ةريا مةةا كانةةت تسةةتخدم يف محةةل السةةلع واملسةةافرين عةةرب
الص ةةحراء ،وك ةةان س ةةوق مدين ةةة القص ةةر بع ةةني ص ةةاحل مقص ةةدا للكث ةةري م ةةن القواف ةةل القادم ةةة م ةةن
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األسواق اخلارجية ،حي تضع سلعها هبذه السوق إمةةا لبيعهةةا أو لالسةةرتاحة واسةةتتناف السةةري
يف مرحلة جديدة من السفر لتسويقها.
م ةةن جه ةةة أخ ةةرى كان ةةت الزراع ةةة ه ةةي النش ةةاط االقتص ةةادي الس ةةائد عن ةةد س ةةكان منطق ةةة
توات ،فقد كانت تليب حاجيات اإلقلةةيم االسةةتهالكية مةةن املنتوجةةات الزراعيةةة كمااهنةةا سةةامهت
يف ظهةةور بعةةض احلةةرف املومسيةةة الزراعيةةة ،كتجهيةةز التمةةور واحلنةةاء ،وصةةناعة القفةةف والسةةالل
وغريهةةا مةةن سةةعف النخيةةل ،وجةةدير ابلةةذكر هنةةا أن البسةةاتني واحلقةةول امتلكهةةا رجةةال الطبقةةة
األو والثانيةةة مةةن األش ةراف واألح ةرار ،أمةةا الزراع ةةة والصةةناعة فمارسةةها رجةةال الطبقةةة الثالث ةةة،
وكانت النسوة يقمن ابألعمال الا تتطلة صةربا ووقتةةا كصةةناعة غةةزل ونسةةج الصةةوف والقطةةن
لعمل األبسطواألغطية وغريها ،أما الصناعات الا تتطلة مهةةارة أو جمهةةود جسةةمي كالنجةةارة
واحل ةةدادة فك ةةان ميارس ةةها الرج ةةال يف حمال ةةم ،بينم ةةا احتك ةةر اليه ةةود ص ةةناعة ال ةةذه والفض ةةة
خاصة بتمنطيط وأدرار وعني صاحل وتيميمون(.)15
كما اشتهر سكان املنطقة مبمارسة التجارة لسةةد الةةنقص احلاصةةل يف املةواد االسةةتهالكية
وغريها ،واعتمدوا يف ذلك على التجارة الداخلية املتمثلة يف األسواق احمللية إضافة إ التجةةارة
اخلارجية املتمثلة يف القوافل التجارية القادمة من املناطق اجملاورة.
ونظ ةرا للموقةةع الةةذي احتلةةه إقلةةيم ت ةوات وسةةط صةةحراء املغةةرب العةةريب ،فقةةد جعةةل منةةه
منطقةةة عبةةور لقوافةةل التجةةارة واملسةةافرين القادمةةة مةةن كافةةة اال اهةةات خاصةةة املتجهةةة مةةن وإ
أسواق نبكتو الا نشطت يف عهد إمرباطورية مايل الفتية ،وقد حرصت هذه القوافل التجارية
مبةةا فيهةةا التجةةار واملسةةافرين واحلجةةاج علةةى التوقةةف أبسةةواق ت ةوات للتةةزود مبةةا حتتاجةةه مةةن مةةلن
وماء وغريها ويف نفس الوقت فهي تنشط األسواق التواتية وتربطها ابلعامل اخلارجي.

العدد 17

613

جملة املعارف للبحوث والدراسات التارخيية

جملة دورية دولية حمكمة

واملالحة ة أن الطة ةةرق الصة ةةحراوية الرئيسة ةةية الة ةةا تنطلة ةةق مة ةةن تة ةوات كانة ةةت تتجمة ةةع يف
ا ةةاهني مشةةايل وجنةةويب ،فاال ةةاه األول ي ةربط ت ةوات أبسةواق مشةةال املغةةرب العةةريب ،يتكةةون مةةن
ثةةال طةةرق رئيسةةية ،األول مشةةايل شةةرقي والثةةاين وسةةط مشةةايل والثال ة مشةةايل غةةريب ،فةةالطريق
األول كانت تسلكه القوافل املتجهة إلةةى املنيعةةة وغردايةةة ومنةةاطق الشةةرق اجلزائةةري  ،ومنهةةا إ
غةةات وغةةدامس وطةرابلس وجنةةوب تةةونس والعكةةس ،والطريةةق الثةةاين الوسةةط الشةةمايل انطالقتةةه
م ةةن قص ةةر أوالد عيس ةةى اب ةةاه الع ةةرق الغ ةةريب الكب ةةري إلة ةةى أن يص ةةل إ جم ةةرى وادي الن ةةاموع،
اسةةتخدم هةةذا الطريةةق مةةن طةةرف القوافةةل املةةارة بعةةني الصةةفراء ومش ةرية وسةةعيدة ورفلةةو والوسةةط
اجلزائري ،أما الطريق الثال الشمايل الغريب فقةةد كةةان مسةةلكه مبحةةاذاة وادي السةةاورة ،تسةةلكه
القواف ة ةةل املتجه ة ةةة إ الغ ة ةةرب اجلزائ ة ةةري ز ة ةةو أس ة ةواق سجلماس ة ةةة واتفيالل ة ةةت وم ة ةراكش وف ة ةةاع
ابملغرب(.)16
ه ةةذا ع ةةن اال ةةاه الش ةةمايل ،أم ةةا اال ةةاه اجلن ةةويب فك ةةان ي ةربط ت ةوات أبس ةواق الس ةةودان
الغريب ،وبدوره يتكون من ثال طرق األول جنةةويب شةةرقي والثةةاين وسةةطي جنةةويب ينطلةةق مةةن
جنةةوب قصةةر أقبلةةي تسةةلكه القوافةةل املتجهةةة زةةو مدينةةة نبكتةةو عةةن طريةةق املةةربود واروان ،وهةةو
أكثر الطرق أمال لذلك كانت القوافل تسلكه عند سريها زو نبكتو ،والطريق الثال جنوب
أر قبائل الطوارق يتفرع إ أكثر من ا اه زو اجلنوب الشرقي.
وق ةةد ج ةةرت الع ةةادة أن خت ةةرج يف ك ةةل ع ةةام قافلت ةةان كب ةةرياتن تتجه ةةان إ أس ةواق مدين ةةة
نبكتةةو ،فةةاألو ختةةرج يف النصةةف األول مةةن السةةنة والثانيةةة يف النصةةف الثةةاين ،وبقصةةر أقبلةةي
التابع ملنطقة تيديكلت جيتمع أصحاب القوافل القادمة مةةن هنةةا وهنةةاد ،وقبةةل انطةةالق القافلةةة
زةةو اجلنةةوب كةةان البةةد مةةن اسةةتتجارت األدالءت للسةةري ابلقافلةةة عةةرب الطةةرق الصةةحراوية وأغلة
األدالء كةةانوا مةةن الطةوارق الةةذين اكتسةةبوا خةةربة مبسةةالك الصةةحراء الةةوعرة ،علةةى هةةذا األسةةاع
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تنطلةةق القافلةةة زةةو نبكتةةو مةةرورا أبراضةةي قبائةةل التةوارق بعةةد أن تةةدفع أاتوة ماليةةة ملشةةايخ هةةذه
القبائل مقابل املرور أبراضيهم تعةةرف ب تحةةق الطري ةةقت ،وتستم ةةر القافلةةة فة ة ةةي سةةريها الطويةةل
على مراحل قرابة الشهر حةةىت تصةةل إ مدينةةة نبكتةةو حية نكة هنةةاد حةوايل ثالثةةة أشةةهر
تسة ةةتبدل سة ةةلعها ابلسة ةةلع املعروضة ةةة يف أس ة ةواق نبكتة ةةو ،تعة ةةود القافلة ةةة إ ت ة ةوات يف نفة ةةس
الطري ةةق ،وعن ةةد دخوهل ةةا لمقل ةةيم عليه ةةا دف ةةع ض ةريبة أخ ةةرى عل ةةى م ةةا حتمل ةةه م ةةن س ةةلع اجلن ةةوب
النادرة.
و در اإلشارة إ أن هذه القوافةةل مل تقتصةةر علةةى التجةةارة فحسة  ،فكثةريا مةةا كانةةت
تصاح هذه القوافل التجارية قوافل احلجاج والعلماء واملشايخ الةةا يشةةرتد فيهةةا أعةةداد كبةةرية
م ةةن الت ةواتيني وجريان ةةهم م ةةن املن ةةاطق اجمل ةةاورة حي ة كان ةةت قافل ةةة احلج ةةاج تتجم ةع يف ك ةةل ع ةةام
مبنطقة عني صاحل ،وتسلك الطريق الشةةمايل الشةةرقي الةةذي ميةةر مبدينةةة غةةات فةزان ومنهةةا إ
مصر فأراضي احلجاز(.)17
ونظرا ملوقع توات يف طريق القوافل التجارية العابرة للصةةحراء فقةةد أصةةبحت نثةةل حمطةةة
هامةةة هلةةذه القوافةةل وخمةةزل كب ةريا للبضةةائع ،حي ة كانةةت تقص ةدها للتةةزود ابملةةاء والتمةةر ملواصةةلة
رحلتها كما كانت مبثابة نقطة لتجمع قوافل الشمال الا تقصةةد أسةواق السةةودان الغةةريب ،هلةةذا
اشتغل الكثري من سكان املنطقةةة كتجةةار حية كةةان اإلقبةةال شةةديد علةةى شةراء الةةذه وريةةش
النعام والعاج وابملقابل ك ةةان الطل ة شديةةد عل ة ةةى املنتجةةات التواتيةةة مةةن نةةر وحنةةاء الةةا كانةةت
متوفرة يف أسواق توات الكربى كأسواق ننطيط وعني صاحل وتيميمون وغريها.
كمة ةةا نشة ةةري إ أن أغلة ة املة ةةدن والقصة ةةور التواتية ةةة نشة ةةأت يف األصة ةةل عة ةةن القوافة ةةل
التجاريةةة العةةابرة للصةةحراء أو عنةةد سةةري هةةذه القوافةةل داخةةل اإلقلةةيم قاصةةدة السةةوق الرئيس ةية،
لةةذلك حتةةتم علةةى أصةةحاب هةةذه القوافةةل التعامةةل مةةع أس ةواق هةةذه املةةدن والقصةةور الةةا ميةةرون
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عليها للحصول على احتياجا م ملواصلة سفرهم الطويل وظلت أسواق توات تلع دورا هاما
يف ةةارة املغةةرب العةةريب وأقةةاليم السةةودان الغةةريب وازدادت معهةةا أمهيةةة اإلقلةةيم حةةىت هنايةةة القةةرن
التاس ةع عشةةر مةةيالدي ،ومةةع بدايةةة القةةرن العش ةرين تةةدهورت الوضةةعية االقتصةةادية لمقلةةيم بعةةد
وقوعةةه يف يةةد االحةةتالل الفرنسةةي حي ة تغةةري مسةةار السةةلع والبضةائ ةةع الت ة ةةي أصةةبحت تسةةلك
طريق سواحل غرب إفريقيا ومنها إ أورواب لصاحل القوى االستعمارية

()18

وكمةةا ذكةةرل سةةابقا فةةنن هةةذا النشةةاط التجةةاري الةةذي عرفةةه إقلةةيم تةوات وافقةةه نشةةاط
ثقةةايف وديةةين كةةان لةةه أثةةر اجيةةايب علةةى املنطقةةة واألقةةاليم اجملاورة،حية كانةةت تةوات منةةذ اترخيهةةا
املبكر منارا للعلم وسط الصحراء الشاسعة  ،سامهت يف مد السودان الغريب ابلثقافة واحلضةةارة
العربيةةة اإلسةةالمية ،وكانةةت مدينةةة نبكتةةو مقصةةدا للعلمةةاء والفقهةةاء الت ةواتيني منةةذ القةةرن الرابةةع
اهلج ةةري ،ومل يقتص ةةر األم ةةر عل ةةى الفقي ةةه الت ةواض ب ةةل ح ةةىت الت ةةاجر الت ةواض س ةةاهم يف ه ةةذا ال ةةدور
بةةدليألن معظ ةةم زوااي القادري ةةة والتيجانيةةة ال ةةا أنش ةةتت ابمل ةةدن السةةودانية كان ةةت تنتم ةةي لنش ةةاط
التجار التواتيني وحرصهم على نشر تعاليم طرقهم الدينية هناد .
-1التعليم بتوات:
عرفت منطقة توات على مر التاريخ أبهنا أر أمان واطمتنان مما جعل منها أرضا خصبة
لتدريس خمتلف العلوم ،خاصة الدينية ورداب اللغة العربية ،حي

اشتغل الكثري من مشايخ

املنطقة ابلتدريس يف املساجد والزوااي وغريها من امللسسات التعليمية املنتشرة ابملنطقة،
والواضح أن منطقة ننطيط كان هلا الدور الرايدي العلمي خالل القرنني 9هة15-م ،فقد
اعتربت مركزا إشعاعيا هاما حي اتسعت شهر ا لنزول عدد كبري من العلماء هبا والذين كان
هلم أثر كبري يف توات واملناطق اجملاورة هلا ،ومن العلماء الذين وفدوا إليها نذكر على سبيل
املثال أبو حيي املنياري سنة 815هة ،حيي بن يدير التادلسي سنة 845هة ،عبد ق
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العصنوين سنة 875هة ،عبد الكرت املغيلي سنة 882هة ،الشيخ اجلليل ميمون بن عمرو
حممد الباز سنة 890هة ،على هذا األساع ازدهرت احلياة العلمية ابملنطقة وتنوعت فيها
العلوم وأصبحت قطرا تشد إليه الرحالت العلمية من كل مكان إال أن املنطقة فقدت
أمهيتها لعدة أسباب منها الصراع الذي نش

بني خمتلف القبائل فيها ،لتنتقل عاصمة

اإلقليم الثقافية إ مدينة تيمي خالل القرن 10هة16-م

()19

وممةةا ةةدر اإلشةةارة إليةةه أن التعلةةيم بتةوات مةةر مبراحةةل تبةةدأ عةةادة ابلكتةةاب الزاويةةة أو
املس ةةجد ابلنس ةةبة للتعل ةةيم الث ةةانوي ،عل ةةى أن ن ةةنح اإلج ةةازات العلمي ةةة واألدبي ةةة ابلنس ةةبة للتعل ةةيم
النهائي من طرف كبار العلماء والفقهاء من توات أو مةةن البلةةدان العربيةةة ،ففةةي الكتةةاب يةةتعلم
الطفل مبةةادا القةراءة والكتابةةة أوال حفة القةةررن الكةةرت تنيةةا ،ويتةةوج تعليمةةه االبتةةدائي هةةذا
حبفظه للقررن كامال ،ينتقل بعد ذلك إ املرحلة الثانية الا تتم يف الزاوية أو املسةةجد يتةةو
التعل ةةيم فيه ةةا فقي ةةه الزاوي ةةة وإم ةةام املس ةةجد ،يتلق ةةى الطلب ةةة كاف ةةة علوم ةةهم يف ص ةةحن الزاوي ةةة أو
املسجد  ،حي جيلسون يف شكل دائرة يتوسطها شيخهم  ،وكل منهم حيمةةل لوحتةةه وكتابةةه ،
تبةةدأ احللقةةة مةةن صةةبح كةةل يةةوم حةةىت منتصةةف النهةةار  ،لتسةةتمر احللقةةة بعةةد صةةالة العصةةر إ
حني وقت صالة املغرب  ،وهكذا كل أايم األسبوع ما عدا يوم اجلمعة واألعياد الدينية.
ي ةةتعلم الطال ة يف ه ةةذه املرحل ةةة قواع ةةد رداب اللغ ةةة م ةةن ز ةةو وص ةةرف وبي ةةان وع ةةرو
ومنطق مع احلساب  ،إضافة إ احلدي والتفسري على مذه اإلمام مالك  ،ومل تكةةن مةةدة
الدراسةةة يف هةةذه املرحلةةة حمةةددة بةةل كانةةت متوقفةةة علةةى مةةدى اسةةتيعاب الطالة ملةةا هةةو مقةةرر
عليه  ،وعند انتهاء الطال مةةن حفة وتعلةةم كةةل مةةا تقةةدم لةةه جيةةري لةةه امتحةةان أمةةام شةةيخه ،
بعد لاحه يقةةيم لةةه شةةيخه مةةع زمالئةةه حفلةةة هبةةذه املناسةةبة يةةتم فيهةةا قةراءة الةةربدة ويهنتةةه اجلميةةع
على لاحه.
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ومما در اإلشارة إليه أن بعض الزوااي كانت مزودة أبماكن إلقامة الطلبة الذي أيتةةون
مةةن هنةةا وهنةةاد لتلقةةي العلةةم  ،كمةةا أن بعةةض الفقهةةاء بت ةوات يبنةةون الةةزوااي ويتخةةذوهنا أمةةاكن
للخل ةةوة والعب ةةادة إ جان ة ختص ةةيص أج ةزاء منه ةةا للت ةةدريس خاص ةةة الطلب ةةة ال ةةذين يرغب ةةون يف
مواص ةةلة تعل ةةيمهم  ،كثة ةريا م ةةا ك ةةانوا يقص ةةدون ه ةةلالء املش ةةايخ لل ةةتعلم عل ةةى أي ةةديهم ومينح ةةوهنم
اإلجازات العلمية واألدبية بعةةد مالزمةةتهم هلةةم مةةدة مةةن الةةزمن يتفرغةةون فيهةةا للحفة واالطةةالع
على أمهات الكت الا هلا عالقة آبداب الدين وأسباب التنزيل والفقه والتفسري وغريها.
ومن هلالء املشايخ الذين بنوا الزوااي وكرسةوا جهةةودهم للتعلةةيم والعبةةادة نةةذكر الشةةيخ
أبو األنوار عبد الكرت التنالين الذي أنشأ زاوية مبنطقة تيدكلت بعد عودته مةةن بةةالد التكةةرور،
فةةاعتكف هب ةةا وقةةدم إلي ةةه الطلبةةة ليأخ ةةذوا عن ةةه املعةةارف والعل ةةوم ،وظةةل ك ةةذلك حةةىت ت ةةو س ةةنة
1168ه ة  ،وكةةذلك الشةةيخ عمةةر بةةن عبةةد القةةادر التةةنالين الةةذي كةةان يةةدرع ةةامع القةةرويني
بفاع ،وبعد عودته لتوات سنة 1129ه ة اسةةتقر يف زاويتةةه بتةةنالن ةتفةةرل للتعلةةيم والتعبةةد ،وفةةد
إليةةه الكثةةري مةةن الطلبةةة والزمةةوه حةةىت حصةةلوا علةةى اإلجةةازات العلميةةة واألدبيةةة  ،وأيضةةا الفقيةةه
عمر بن عبد الرمحان التنالين الذي أسس زاوية مباله اخلاص بقصر املهديةةة حةةىت تةةو هبةةا سةةنة
1211هة.
ومل يتوقةةف احلصةةول علةةى اإلجةةازات العلميةةة واألدبيةةة علةةى املشةةايخ التةواتيني إ ةةا تعةةداه
ليشةةمل كبةةار العلمةةاء مةةن خمتلةةف املنةةاطق العربيةةة  ،فمةةثال الشةةيخ البكةةري بةةن عبةةد الكةةرت تعلةةم
على يد جمموعة مةةن أشةةهر الفقهةةاء الةةذين أجةةازوه يف خمتلةةف العلةةوم أمثةةال الشةةيخ قةةدورة بةةن
إبراهيم اجلزائري والشيخ األمام اخلرشي  ،شيخ املشايخ الداير املصرية  ،ومن املشايخ التةواتيني
الةةذين درسةوا يف اخلةةارج كةةذلك نةةذكر الشةةيخ عمةةر بةةن عبةةد القةةادر التةةنالين الةةذي أخةةذ العلةةم
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عل ةةى ي ةةد الش ةةيخ حمم ةةد ب ةةن امب ةةارد الس ةةجلماين  ،وعل ةةى ي ةةد الش ةةيخ حمم ةةد ب ةةن زك ةةري الفارس ةةي
وغريهم كثري.
بناءا على هذا فاهتمام املشايخ التواتيني بتحصيل علوم عصرهم مل يقتصر على الداخل
 ،إ ا حتملوا املشاق و الصعاب وقطعوا املسافات الطويلة والزموا كبار العلماء يف اخلارج حةةىت
أجازوهم يف خمتلف العلوم  ،فوصل بعضةةهم إ مصةةاف كبةةار العلمةةاء رنةةذاد أمثةةال الشةةيخ
عبد العزيز البلبايل الةةذي يذكة ةةر ف ةةي مللفةةه املوسةةوم ب ة تالغنيةةة البلباليةةة ت أبنةةه تعلةةم أثنةةاء دراسةةته
العاليةةة كيةةف يقةرأ القةةررن

علةةى روايةةة ورا  ،وتعلةةم األجروميةةة وعقيةةدة اإلمةةام السنوسةةي ،

حي يقول تقرأت خليال من أوله إ أخره وكذلك التفسري واخلليةةل والتفسةةري ال يقرأمهةةا إال
العلماء الكبارت(.)20
-2الزوااي ودورها التعليمي بتوات
سةةاعدت كثةةرة الةةزوااي ابملنطقةةة علةةى اهتمةةام التةواتيني بطلة العلةةم كمةةا اعتةةربت أداة
هامة لتنميةةة اجملتمةةع التةواض حية اهتمةةت بتعلةةيم األطفةةال حةةروف اللغةةة وتةةدريس الطلبةةة علةةوم
الفقه واللغةةة واحلةةدي فضةةال علةةى فعةةل اخلةةري واالعتنةةاء بعةابري السةةبيل ،ومل يقتصةةر دور الةةزوااي
على التعليم فقط ،فكثي ةرا م ةةا كانةةت نلةةك بعةةض الةةزوااي خةزائن مةةن الكتة واملخطوطةةات الةةا
حتتوي على أمور الدين من فقه وتفسري وحدي وسرية ومن هذه الزوااي نذكر
زاوية الشيخ حممد بن عبد الك مي املغيلي:ولد الشيخ حممد بن عبد الكرت املغيلي سنة 820ه1417-م ،أسةةس زاويتةةه الشةةهرية بقصةةر
بة ةةوعلي سة ةةنة 885ه1480-م ،بة ةةدأ نشة ةةاطه التعليمة ةةي هبة ةةا فتوافة ةةد علية ةةه الطلبة ةةة مة ةةن مجية ةةع
اجله ةةات ،مجع ةةت ب ةةني التعل ةةيم واجله ةةاد ض ةةد اليه ةةود ،وق ةةد ذاع ص ةةيتها داخ ةةل ال ةةوطن وخارج ةةه،
حرص الشيخ حممد بن عبد الكرت املغيلي على إقامة نظام إسالمي لبناء جمتمع موحد حتكمه
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مبادا الشريعة اإلسالمية ،ومل يتوقف نشاط الزاوية بوفاة الشيخ أ ا واصلت مسري ا التعليمية
التنويرية ابملنطقة.
زاوية الشيخ سيد البك ي بن عبد الك مي:ول ةةد الش ةةيخ س ةةيد البك ةةري ب ةةن عب ةةد الك ةةرت س ةةنة 1042ه ةة ،أس ةةس زاويت ةةه الش ةةهرية يتمنط ةةيط،
نيةةزت بنشةةر العلةةم واملعرفةةة وإي ةواء الفق ةراء واملسةةاكني فضةةال عةةن عةةابري السةةبيل واحملافظةةة علةةى
القةةيم واألخةةالق والةةدعوة للتسةةامح والرمحةةة مةةابني املسةةلمني ،نكنةةت هبةةذا مةةن ان حتةةاف علةةى
وجودها عرب األزمنة ،والزالت تقوم هبذه األدوار إ يومنا هذا.

()21

-3ذك بعض علماء منطقة توات:
نةةورد يف هةةذا املقةةام بعةةض مةةن علمةةاء املنطقةةة الةةذين كةةان هلةةم نشةةاط أديب وثقةةايف خاصةةة بةةني
القرنني 18م و  19م
الشيخ سيدي عم بن عبد القادر بن أمحد بن يوسف التنالينولد بتنالن عام 1098هة ،درع عند علماء كثريين مةةنهم الشةةيخ سةةيدي حممةةد بةةن أمحةةد
املسةةناوي والشةةيخ حممةةد بةةن ذكةةري التلمسةةاين والشةةيخ سةةيدي حممةةد حفيةةد ميةةارة ،كةةان أحةةد
األعةةالم واألئمةةة اجملتهةةدين ،اهةةتم بعلةةم النحةةو والفقةةه واحلةةدي واللغةةة والعةةرو

تةةويف رمحةةه ق

عام 1152هة.
الشيخ سيدي حممد بن عبد هللا األدغاغي الونقايلولد الشيخ سةةيدي حممةةد بةةن عبةةد ق األدغةةاغي الونقةةايل سةةنة 1142ه ة1728 -م كةةان
عاملةةا ومدرسةةا ،درع علومةةا عديةةدة ،تتلمةةذ علةةى يةةده علمةةاء كثةةريون نةةذكر مةةنهم الشةةيخ عبةةد
الرمحةةان بةةن حممةةد الةةزجالوي والشةةيخ سةةيدي عةةومر بةةن عبةةد الرمحةةان وغةةريهم كثةةري ،تةةويف سةةنة
1175هة1756-م.
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الشيخ سيدي حممد بن ا املزم يعاا يف القرن الثامن عشر امليالدي ،ولد بقرية أوالد احلاج يف قصةةر أولةةف ،درع علةةى
يد شيواب أجالء منهم الشيخ سيدي حممد الصاحل بن املقداد ،والشيخ سيدي عمرو الرقادي
لةةه مللفةةات عديةةدة منهةةا منظومةةة العبقةةري يف نظةةم سةةهو األخضةةري ،منظومةةة روضةةة النسةرين
وش ةةرحها ،قص ةةيدة يف ف ةةك دوائ ةةر البح ةةور ،نظ ةةم مع ةةاين ح ةةروف اهلج ةةاء ،وغريه ةةا م ةةن املللف ةةات
العديدة ،تويف رمحه ق 1160هة بتيميمون.
الشيخ سيدي عبد هللا ابن أيب مدين التمنطيطيولد سنة 1289هة ،درع العلوم النقلية والعقلية وانفرد بعلم األصول ،من أسةةاتذته نةةذكر
الشيخ سيدي حممد وغريه ،تويف سنة 1331هة.
الشيخ البك ي بن عبد ال محان بن الطيب التنالينولد ابلزاوية البكرية سنة 1260هة حف القررن يف سن املراهقة على يد والده ،كما درع
اآلداب والتفسري والفقه واحلدي  ،تويف سنة 1339هة.
الشيخ سيدي حممد بن عبد ال محان البلبايلهو الشيخ سيدي حممد بن عبد الرمحان البلبايل املعروف بسيد احلاج ،نشةةأ وترعةةرع بقريةةة
ملوكةةة ،تعلةةم علةةى يةةد شةةيواب كثةةر نةةذكر مةةنهم الشةةيخ عبةةد الرمحةةان بةةن عمةةر التةةنالين والشةةيخ
أحممةةد بةةن عبةةد ق الونقةةايل ،كانةةت لةةه درايةةة بكةةل مسةةائل الفقةةه والتفسةةري ،تةةو القضةةاء سةةنة
1210هة بتوات ،ختةةرج علةةى يةةده طلبةةة كثةةريون مةةنهم ابنةةه الفقيةةه سةةيدي عبةةد العزيةةز البلبةةايل،
تويف سنة 1244هة.
-الشيخ سيدي عبد العزيز البلبايل
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هةةو ابةةن الشةةيخ سةةيدي حممةةد بةةن عبةةد الرمحةةان البلبةةايل ،ولةةد بقصةةر ملوكةةة إحةةدى قصةةور
واليةةة أدرار ،نشةةأ هبةةا وتعلةةم علةةى يةةد والةةده  ،نبةةق يف الفقةةه والنحةةو ،تةةو القضةةاء بعةةد والةةده،
ختةةرج علةةى يةةده علمةةاء كثةةريون مةةنهم الشةةيخ حممةةد بةةن حممةةد اجلةةزويل والشةةيخ حممةةد بةةن امحةةد
البداوي البكري وغريهم كثري ،تويف سنة 1261هة.
الشيخ سيدي علي بن احنيينكةةان مةةن تالمةةذة الشةةيخ حممةةد بةةن علةةي النحةةوي الةةوقروض ،أخةةذ عنةةه علةةوم اللغةةة والنحةةو
والصةةرف والفقةةه ،صةةحبة صةةديقه الشةةيخ البكةةري ،أسةةس زاويتةةه الشةةهرية بقصةةر زاجلةةو ،تةةويف
رمحه ق سنة 1118هة.
الشيخ حممد بلعامل الزجالويولد بقصر زاجلو ،أيةةن نشةةأ وتعلةةم ،لةةه مللفةةات عديةةدة نةةذكر منهةةا شةةرح خمتصةةر خليةةل،
نوازل الزجالوي ،ألفية غري القررن الا ضمنها أهم األلفاظ الغريبة يف القررن ومطلعها
احلمد هلل الذي قد ش فامباحث التفسري فيما ع فا
وجعل انتحاله يف األج

مثل الشهادة النفيس الذخر ر ر

 الشيخ عبد ال محان اجلنتوريهةةو أح ةةد العلمةةاء ال ةةذين درس ةوا عن ةةد الفقيةةه الش ةةيخ عمةةر ب ةةن عبةةد الق ةةادر التةةنالين ،م ةةن
مللفات ةةه كت ةةاب ه ةةام مج ةةع في ةةه بع ةةض الن ةوازل يف منطق ةةة ت ةوات ،خت ةةرج عل ةةى يدي ةةه العدي ةةد م ةةن
العلم ةةاء ن ةةذكر م ةةنهم الش ةةيخ عب ةةد الرمح ةةان ب ةةن عم ةةر الت ةةنالين ،الش ةةيخ حمم ةةد ب ةةن عب ةةد اجلب ةةار
التنكرامي وغريهم ،له مللفات عديدة منها شرح خمتصر خليل ،منظومة بعنوان معونةةة الغةةرت
يف بعض قضاء دين الغرت ،تويف رمحه ق سنة 1160هة.
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ولد بقصر بين اتمر سنة 1288هة وفيها حف كتاب ق ،انتقل إ قصةةر كوسةةام الةةا
تعلم فيهةا عل ةةى يد الشيخ الفقيه العالمة عبد ق بةةن أمحةةد احلبية  ،ومنهةةا رجةةع ملسةةقط رأسةةه
أين أخذ يدرع الطلبة حي خترج على يده العديد من العلماء منهم الشيخ احلاج عبد العزيةةز
وغريهم.
الشيخ احلا حممد بلكبري:ول ةةد بقص ةةر الغم ةةارة بب ةةودة ال ةةا ب ةةدأ تعليم ةةه فيه ةةا انتق ةةل لقص ةةر ننط ةةيط حي ة أكم ةةل
تعليمه هناد ،توجه زو مدينة تيميمون الا أسس فيهةةا أول مدرسةةة لةةه ،درع فيهةةا العديةةد
مةةن الطلبةةة ،ومةةن تيميمةةون ع ة ةةاد إلة ةةى بةةودة ليةةدرع فيهةةا إ غايةةة سةةنة 1950م ،السةةنة الةةا
انتقل فيها إ أدرار الا أسس هبا زاويته الشهرية  ،حي ظل يرشد الناع ويعلمهةةم اخلةةري إ
أن تويف سنة 1421ه ة املوافةةق لسةةنة 2000م ،ختةةرج علةةى يديةةه علمةةاء كثةةريون مةةنهم الشةةيخ
احلاج سامل بن إبراهيم والشيخ عبد الكرت خملويف وغريهم.
ومن املشايخ الذين كتبوا يف التاريخ والرتاجم واألنساب نذكر
الشيخ حممد الطيب بن عبد الك مييعرف ابسم تابن اباب حيدةت صاح كتاب تالقول البسيط يف أخبار ننطيطت.
الشيخمحمد بن عبد الك مي بن عبد احلقولد بقصر ننطيط سنة 1300هة نشأ هبا وفيها درع  ،له مللفات عديدة منها كتاب
تدرة األقةةالم يف أخبةةار املغةةرب بعةةد اإلسةةالمت تنةةاول فيةةه أخبةةار فةةتح العةةرب للمغةةرب  ،وكتةةاب
تجوهر املعاين فيما ثبت لدى من علماء األلف الثاينت ترجم فيه لثمانية وـسني عاملا وفقيها
من املغةةرب العريب  ،فضة ةةال عة ةةن كتابةةه اخلةةاص ابألنسةةاب بعنةوان تالكواكة الربيةةة يف املناقة
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البكري ةةة ت اخل ةةاص بتوض ةةيح نسة ة الش ةةيخ البك ةةري ب ةةن عب ةةد الك ةةرت ملس ةةس الطريق ةةة البكري ةةة
بت ةوات ،وفيةةه ي ةربط نس ة هةةذا الشةةيخ إ اإلمةةام علةةي رضةةي ق عنةةه ،تةةويف سةةنة 1374ه ةة.
()22

-4العالقات الثقافية بني املناطق اجملاورة إقليم توات
رغة ةةم صة ةةعوبة املسة ةةالك الصة ةةحراوية إال أن علمة ةةاء ت ة ةوات كة ةةان هلة ةةم دور متمية ةةز يف نقة ةةل
اإلشعاع الثقايف اإلسالمي إ الشةةعوب اجملةةاورة واالحتكةةاد هبةةا حية كانةةت هلةةم عالقةةة متينةةة
بفقهةةاء العاص ةةمة اجلزائ ةةر فالش ةةيخ سةةيدي عب ةةد الك ةةرت ب ةةن حممةةد تعل ةةم ودرع عل ةةى ي ةةد الش ةةيخ
سةةعيد بةةن إبةراهيم قةةدورة اجلزائةةري (1066-979هةة) وحصةةل منةةه علةةى إجةةازة  ،وكةةذلك أبنةةه
الشةةيخ سةةيد البكةةري بةةن عبةةد الكةةرت ذهة للعاصةةمة مةةن أجةةل الةةتعلم علةةى يةةد الشةةيخ سةةيدي
سعيد اجلزائري ولل منه إجازة .
كمةةا كةةان لعلمةةاء تةوات عالقةةة وطيةةدة مةةع فقهةةاء تلمسةةان ونشةةاط الشةةيخ عبةةد الكةةرت املغيلةةي
ابملنطقة إال دليال على ذلك.
ويف مدين ةةة ف ةةاع أص ةةبح لعلم ةةاء ت ةوات وزن كب ةةري خاص ةةة م ةةع مطل ةةع الق ةةرن التاس ةةع عش ةةر
ميالدي فكان مةةنهم الفقهةةاء واألسةةاتذة واتصةةفوا ابلتقةةوى والصةةالح فمةةثال الشةةيخ الفقيةةه عمةةر
بن عبد القادر التنالين كان من أشهر أساتذة جامع القرويني ابملنطقة.
وكذلك العالمة سيدي عبد الكرت بن حممد الذي جةةالس علمةةاء فةةاع ومةراكش ومةةن العلمةةاء
ال ةةذين ك ةةان هل ةةم اتص ةةال بعلم ةةاء املغ ةةرب ك ةةذلك الش ةةيخ س ةةيدي البك ةةري وم ةةن هن ةةا يتب ةةني م ةةدى
العالقة الثقافية بني البلدين.
كما سةةافر عةةدد كبةةري مةةن علمةةاء تةوات إ مصةةر خاصةةة عنةةد رحلةةتهم للحةةج مثةةل الشةةيخ
سيدي عبد الكرت بةةن حممةةد الةةذي درع عنةةد الفقيةةه العالمةةة سةةيدي علةةي اجلهةةوري املصةةري ،
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والشيخ سيدي أمحد املقري التلمساين  ،و أبنه الشيخ سةةيد البكةةري الةةذي حصةةل علةةى إجةةازة
من العامل العالمة اخلرشي.
ويف مدينة تونس استقر العديد من علماء توات أمثةةال الشةيخ عبةةد ق حممةةد التةواض الةةذي
كةةان مةةن أشةةهر معلمةةي مدرس ةةة البةةاي أيب علةةي ابشةةا م ةةن مللفاتةةه تشةةرح الميةةة األفع ةةال ت
تشرح شواهد العربية

الا يف كتاب سيبويهت.

()23

ويرجع الفضةةل الواسةةع لعلمةةاء تةوات يف مةةد منةةاطق السةةودان الغةةريب ابألفكةةار والتعةةاليم
اإلسالمية ةةة ع ةةن طريةةق التةةدريس واإلمامةةة وال ةةوع واإلرشةةاد ابملسةةاجد  ،فمنةةذ اخلةةامس عش ةةر
م ةةيالدي أص ةةبح إقل ةةيم ت ةوات مرك ةزا هام ةةا لنش ةةر اإلس ةةالم مبن ةةاطق الس ةةودان الغ ةةريب الواقع ةةة ق ةةرب
األطراف اجلنوبية للصحراء  ،وذلك بعد استقرار الشيخ عبد الكرت املغيلي بتوات وبنةةاء زاويتةةه
القادرية  ،حي وجد اجلو مناسبا لنشر اإلسالم بني قبائل اهلوسا.
وكان ةةت منطق ةةة ت ةوات قاع ةةدة رئيس ةةية ينطل ةةق منه ةةا هل ةةذه املن ةةاطق هب ةةدف نش ةةر اإلس ةةالم
وتعليمهم أصول الدين  ،كما كان يفا هلم يف املسائل والقضااي الشائكة  ،وبعد وفاته اسةةتمر
التواصل العلمي بني املنطقتني فبعةةد سةةيس مدينةة نبكتةةو يف القةةرن اخلةةامس اهلجةةري ،احلةةادي
عشر ميالدي ،أصبحت مقصدا لكثري من علماء توات الذين استقروا هبا ،فأغل املصةةادر
نةذكر أن الشيخ أبةو القةاسم التواتةي كةةان م ةةن أشهر أئمة جامع سنكري كما كان حمةةل احةرتام
وتق ةةدير م ةةن اجلمي ةةع ح ةةىت الس ةةلطان تاس ةةقيا موس ةةىت ال ةةذي ك ةان حي ةةرص بع ةةد ك ةةل ص ةةالة عل ةةى
املالقاة به للتسليم عليه والتربد به.
ومةةن الفقهةةاء الةةذين اسةةتمر تةةدفقهم إ نبكتةةو خاصةةة مةةع هنايةةة القةةرن التاسةةع عشةةر
نذكر الشيخ الفقيه أبو األنوار بن عبد الكرت التةةنالين الةةذي اسةةتقر فةةرتة طويلةةة بتمبكتةةو يعمةةل
يف اإلفتاء والتدريس  ،والشيخ احلسن ابن سعيد البكري  ،والشيخ حممد بن أمحد الذي كرع
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طيلةةة حياتةةه للعمةةل كمفةةا ومةةدرع مبنطقةةة أزواد حةةىت تةةو هبةةا سةةنة  1296ه ة  ،كمةةا كةةان
الشةةيخ األدي ة احلسةةن بةةن حممةةد كثةةري الةةرتدد علةةى مةةايل وجنةةوب ليبيةةا للعمةةل هبمةةا يف اإلفتةةاء
والتدريس ،حىت نكن من ليف كتاب يرتجم فيه لعلماء مايل وليبيا.

()24

خنل ةةص يف األخ ةةري إ أن علم ةةاء ت ةوات ك ةةان هل ةةم دور عظ ةةيم ومتمي ةةز يف نق ةةل احلض ةةارة
اإلسالمية للمنةةاطق اجملةةاورة والتواصةةل معهةةا علميةةا خاصةةة منطقةةة السةةودان الغةةريب  ،كمةةا يرجةةع
هلم الفضل يف مد ملنطقةةة ابلفقهةةاء واألسةةاتذة الةةذين سةةامهوا يف نشةةر اإلسةةالم وابلتةةايل الوقةةوف
أمةةام املةةد التبشةةريي ابملنطقةةة وهةةذا يةةدل داللةةة كثيفةةة وواضةةحة علةةى أن املنطقةةة مل تكةةن معزولةةة
فقةةد كةةان هلةةا نشةةاط علمةةي واسةةع مةةع كافةةة املنةةاطق اجملةةاورة خاصةةة بةةني الق ةرنني الثةةامن عشةةر
والتاسع عشر امليالديني.
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