
 .توات وحواضر الغرب اإلسالميحاضرة بين التواصل الثقافي 

الدين اإلسالمي  امنطقة الغرب اإلسالمي حركة علمية وثقافية منذ عرف أهله لقد عرفت     

شذ عن المشرق اإلسالمي في دفع عجلة الحضارة تال  الشيء الذي جعل المنطقة،  واللغة العربية

الفسطاط ، ك؛ ة الغرب اإلسالمي بمراكزها وحواضرها العربية اإلسالمية ؛ فقد شهدت منطق

كبيرا بالعلم و  ...وغيرها احتفاء  وشنقيط ، وتلمسان،وبجاية ، وتيهرت ، وفاس ، القيروان و

ووادي ميزاب ، وتوات  وامتد هذا االحتفاء إلى المناطق الصحراوية كمنطقة الزاب ، ،الثقافة 

ق الصحراوية دورها وإسهاماتها في تلك الحضارة التي ، فكان لهذه المناط ،وسجلماسة...وغيرها

 يحار فيها الزمان. اخلفت آثار

وبحكم موقعها بالجزء الغربي  ،تعد منطقة توات جزء ال يتجزأ من العالم العربي اإلسالمي     

وغير اإلسالمي  من العالم اإلسالميوغيرها منه فقد كانت لها عالقات كبيرة بمدن هذه الجهة 

من القبائل العربية بعد أحداث القرامطة في البحرين  العديد   وقد عرفت المنطقة نزوح   ،يا( )إفريق

ذه الثقافية بهو، مما شجع الحركة العلمية األندلس بعد سقوط و،  وتيهرت والفاطميين في مصر

 ؛ من إنشاء لمراكز علمية )زوايا ، مدارس قرآنية ، مكتبات عامة وخاصة...(،كما ورث المنطقة

أهل المنطقة عن النازحين الكثير من الصفات والخالل الحميدة ناهيك عن الدين و اللغة ألن أهل 

 كانوا برابرة.المنطقة األصلين كما نعلم 

مع مطلع القرن السابع فعرفت منطقة توات نزوحا جماعيا من المشرق العربي      

 رامطة بالبحرين والفاطميين بمصرهاجرت إلى اإلقليم قبائل عربية بعد أحداث الق م(13الهجري)

باإلضافة إلى تمصير المدن  ، وقد كان لهم دور كبير في تثبيت اللغة العربية ونشر اإلسالم ،

، ويمدنا الشيخ محمد باي بلعالم بقوافل من القبائل العربية التي  (1)وبناء القرى وإعمار الصحراء

هدوء فيقول :"توافدت العرب أفوجا في أزمنة الراحة وال عن أو بحثا، نزحت إلى توات إما فرارا 

متباعدة مثل أوالد محمد ، والخنافسة ، والمحارزة ، وأوالد طلحة ، وأوالد باحمو ، وأوالد أعمر 

 . (2)أملوك ، وأوالد غانم ، وأوالد الحاج ، وأوالد منصور ، وأوالد عابد ...وغيرهم "

وأذكذر مذنهم ، مي فكانوا كذذلك أفذرادا وجماعذات أما الوافدون على المنطقة من الغرب اإلسال     

، وفذي سذنة  (3)هذ   وتذولى القضذاء بهذا815الشيخ القاضي أبو يحي بن محمد الذي دخذل فذي سذنة 

السيد عبذد   بذن  قضاء ، أما اإلمامالفولي  ، ه  جاء السيد يحي بن إيدير شيخ اإلمام المغيلي845

، وفي السنة ذاتهذا جذاء اإلمذام الشذيخ محمذد بذن عبذد ه  870وني فكان دخوله سنةأبي بكر العصم

فسذادا فقذرر إخذراجهم منهذا  فذي المنطقذة الكريم المغيلي ولما رجذع مذن رحلتذه وجذد اليهذود عذاثوا

.فالشذذيخ المغيلذذي كذذان لذذه دور فعلذذال فذذي المنطقذذة ؛ حيذذي كذذان يفيذذد ويسذذتفيد ،  (4)وتطهيرهذذا مذذنهم

نذذت لذذه ثذذورات ضذذدهم خيفذذة منذذه علذذى أهذذل تذذوات باإلضذذافة إلذذى ذلذذك فقذذد حذذارب اليهذذود ، وكا

وعقيدتهم من خبي اليهود ومكرهم ومكائدهم.   أما عن القبائل فيوجذد بالمنطقذة الشذرفاء العلذويين 

واألدارسذذذذة مذذذذن المغذذذذرب األقصذذذذى، الكنتيذذذذين أوالد عقبذذذذة بذذذذن نذذذذافع الفهذذذذري الفذذذذات  مذذذذن 

إن زناتذة فذروا إلذى تذوات  منطيطذي:"،كما قال محمد عبد الكريم البكذري الت(5)القيروان...وغيرهم

تجمعوا صوب القبلة بعد أن قطعوا ثالثة  م( وإنهم 10بعد انهيار دولتهم في القرن الرابع الهجري)

فاستقروا هناك وحفروا اآلبار ..فوجدوا أن المكذان  عشرة رحلة من سجلماسة ونزلوا بأرض بودة

حذذم مذذن تواجذذد هذذذه القبائذذل العربيذذة فذذي والمال،  (6)"بتذذوات آمنذا يصذذل  للسذذكن فسذذكنوا وتوطنذذوا



المجتمع التواتي ،هو التنوع في التركيبة البشرية لهذا المجتمع  إذ هو مزيج من عدة قبائل بما فذي 

ذلذذك العذذرب والبربذذر وحتذذى الزنذذوج الذذذين جذذيء بهذذم مذذن السذذودان الغربذذي ، وقذذد اسذذتطاع هذذذا 

لقد كان لهذه الهجرة الفرديذة والجماعيذة  المجتمع على الرغم من هذا التنوع أن يستوعب المزيد ،

وقعها اإليجابي على المنطقذة إذ عذرف أهذل الذبالد علذى أيذدي هذمالء التمذدن وانتشذرت بربذوعهم 

 .(7)العلوم ، وهكذا شيئا فشيئا حتى راح أهل المنطقة يتعلقون باللغة العربية والدين اإلسالمي

اء الذين  جاؤوا من الغرب اإلسالمي وحلذوا وفيما يأتي سأعرض تراجم مقتضبة لبعض العلم     

 بأرض توات وأفادوا الناس بعلمهم:

ه (:هو سليمان بن علي الشريف بن عمر بن أحمد حذل بتذوات سذنة 670  سليمان اإلدريسي )     

، فنزل بمنطقذة تينذيالن ثذم انتقذل  (8)ه (560ه  بأمر من الشيخ أبي الحسن علي بن حرزهم )580

قصذذده عذذدد مذذن فمفتيذذا وعيسذذى وفيهذذا أقذذام مدرسذذته  ومذذل فيهذذا مدرسذذا ومعلمذذا إلذذى منطقذذة أوالد 

 .(9)ه 670وفي آخر عمره انتقل إلى أوالد أوشن وبها توفي سنة  بغية التعلم ، التالميذ

ه  أقذام بتمنطذيط فأخذذ عنذه 845ه (:حل بتوات سنة 877  يحيى بن يدير بن عتيق التدليسي )     

 .(10)ر لمنصب القضاء لما عرف عنه من علم وصالحعدد من التالميذ ، واختي

هذذ (:أصله مذن مغيلذة التلمسذانية أخذذذ العلذم عذن علمذذاء 909 ذ محمذد بذن عبذذد الكذريم المغيلذي )     

تلمسذان وغيرهذا مذن حواضذر الغذرب اإلسذالمي ، ثذذم انتقذل إلذى تذوات حيذي وجذد األمذن فجذذالس 

،  (11)هذ  ببذوعلى909عض اآلخر توفي سذنة علماء المنطقة وأخذ عن بعضهم ، كما استفاد منه الب

بعد أن خللف تالميذذ وآثذارا مذن كتذب وأشذعار وغيرهذا ، كمذا كذان لذه الفضذل فذي محاربذة اليهذود 

 وإجالئهم عن المنطقة بعد أن عاثوا في البالد فسادا. 

ت وني بن أبي بكذر :يتصذل نسذبه باإلمذام علذي كذرم   وجهذه ، قذدم إلذى تذوا  عبد   العصم     

الفضل في تنوير عقذول أهذل  اه ( ، وكان لهم968ه  رفقة ابن أخيه سالم العصموني ت )863سنة 

 .(12)في المنطقة المنطقة بل حتى خارج توات ، تولى عبد   العصموني القضاء

إن حب أهل توات للعلم والعلماء جعلهم يتنقلذون مذن بلذد إلذى آخذر بحثذا عذن العلذم فكانذت لهذم      

وفيمذذا يذذأتي جملذذة مذذن التذذواتيين الذذذين خرجذذوا مذذن  ، ا التذذاريخ بذذأحرف مذذن ذهذذبرحذذالت سذذجله

التي راحوا ينقلونها إلى  أشياء أخرىديارهم بحثا عن العلم ثم رجعوا إلى وطنهم ومعهم عقولهم و

 أبنائهم في ثقة وثبات:

علم فيها عن ال ذه  وأخ994ه ( ولد بتمنطيط سنة 1042  عبد الكريم بن أمحمد بن أبي محمد)     

عذن  ذعذن عبذد الحذاكم بذن عبذد الكذريم الوطاسذي،رحل إلذى سجلماسذة وأخذ ذكمذا أخذ ، أبيه أمحمد

علمائها منهم أحمد بن عبد   بذن أبذي محلذى السجلماسذي ، ثذم إلذى التكذرور فأخذذ عذن أحمذد بابذا 

ورة عذذن سذذعيد بذذن إبذذراهيم قذذدوالتمبذذوكتي ،كمذذا أخذذذ عذذن أحمذذد بذذن محمذذد المقذذري التلمسذذاني ، 

 .(13)الجزائري

ه  حفم 1098ه (ولد بقرية تينيالن عام 1152    1098  عمر بن عبد القادر التينيالني  )     

ه  إلى مدينة فاس المغربية تلقى 1117ثم انتقل عام  ، فيها القرآن الكريم وفيها كانت بدايته العلمية



ثم عاد إلى بلدته وجلس فيها  ه  ،1129ثم جلس للتدريس بجامع القرويين إلى سنة  من شيوخها ،

 ومال في آخر عمره إلى التصوف فاعتزل الناس ، ، ه 1133ثم تولى القضاء عام للتدريس ،

 .(14)ه 1152من ربيع األول  3توفي 

أخذ  ،   عبد الرحمن بن عمر بن محمد بن معروف بن يوسف بن أحمد بن يوسف التينيالني     

؛ فمن التواتيين عمر بن عبد  خرى كالمغرب وغيرهاعن شيوخ من توات وآخرين من أقطار أ

ومن المغاربة  ، ه (1160ت ) (15)والشيخ محمد بن اب المزمري ه ( ،1152القادر التينيالني)

، كان أحد أعالم المنطقة وإليه تشد الرحال في طلب  أحمد بن عبد العزيز بن إبراهيم الهاللي

 العلم .

ُولد ما بين نهاية القرن الحادي  :الزجلوي بي بكر األنصاري  امحمد بن أحمد بن محمد بن أ     

 ، ، والمغرب تعللم في تلمسان فأخذ عن ابن بوكلخ ، عشر ومطلع القرن الثاني عشر الهجريين

ثم عاد  ، (16)فأخذ عن علمائها أمثال عبد الواحد القدوسي بسجلماسة وعن أحمد بن ناصر الدرعي

 .(17)ه  كان حيا1174في سنة  ، ريس فيهاإلى زاوية زاجلو ليقوم على التد

لقد اقتصر دور مدن الغرب اإلسالمي في بدايته على نقل ممثرات الثقافة العربية اإلسالمية      

هذا ما حدث بتوات في البداية فقد تم نقل و ، من المشرق العربي إلى شعوب الغرب اإلسالمي

مختصر خليل في الفقه  منها أذكر منها : الكتب المشرقية والمغربية واألندلسية وتعلم الناس

المالكي ، وكتب متون الحديي كصحيحي البخاري ومسلم ، ومستدرك الحاكم ، والجامع لشعب 

اإليمان للبيهقي ، وتفاسير القرآن الكريم ، وفي اللغة العربية كألفية ابن مالك األندلسي ، مقدمة 

التواتيين بوضع  وبعد االطالع على هذه الكتب قام بعضُ  ابن آجروم ، ... وغير هذا كثير ،

ما هي ، لكن  حواشي عليها وهناك من وضع لها شروحا ، والبعض اآلخر قام بنظم بعض منها

ميالد  هعننتج ففي إعجاب واندهاش إال سنوات حتى راحت العقول واألقالم تترجم هذا التفاعل 

همهم العلمي والمعرفي فحملوا عصا الترحال وأخذوا لم يكتفوا بهذا ولم يكن ذلك ليشبع نعلماء 

يبحثون عن العلم في مواطنه سواء في مدن الغرب اإلسالمي أو شرقه ، وقد ذكرُت نماذج من 

فكتبوا فيها كل ما رأوا وعاشوا منذ مغادرة أوالئك ، كما أن علماء توات دونوا رحالتهم تلك 

هذا هو عبد الرحمن بن عمر يقول في رحلته في طلب الديار التواتية إلى غاية العودة إليها ، ف

ْكُر خروجنا من مسقط الرؤوس والوطن الذي تعاطينا فيه مدامة  العلم إلى سجلسماسة : " ذ 

: خرجنا من ديارنا بالزاوية  الشباب ألذ كموس ، أقول وباهلل التوفيق إلى سراط المفعول والمنقول

نا محطَّ الرحال  األفاضل  واألخيار  يوم الخميس ثاني لْ ع  وج  الزينية حماها   من الفتن واألغيار 

وبعد عودته إلى الديار  ، (18) ه ("1156) القعد الثالي من سادس الشهور  ] من [ السنة المذكورة

" ...ثم ارتحلنا غدا فرحنا لدارنا بالزاوية  : عاود السفر إلى الحج وهي للحج وأشياء أخرى يقول

فأقمنا بها نحو شهر  ، من شرور الزمان ، وأسبل عليها رداء العافية واألمان الزينية حاطها  

ْن شقَّ عليه فراقُنا من األخالء واألقارب ، واجتماع  لقضاء بعض المآرب ومضامنة أحشاء م 

األوطان واألقطار ،  الرفاق الوافدين عليها من اآلفاق...هذا ولما قضينا األوطار  ، وحانت مفارقةُ 

أعمالنا من السعي المشكور ،  بفضل ذلك وسائر   نا  ُ ل  ع  ن ديارنا في اليوم المذكور ج  خرجنا م

هلل الحمد على ، والخصال الحميدة المرعية  ، نا من اآلداب الشرعيةا رب  ن ق  نا ما وف  وقد استعملْ 

الريانة  وقد عنَّ لي أن أتحف أهل، الهداية ونسأله أن يحسن في النهاية كما أحسن في البداية 



فالرجل في رحلته (19)ببعض آداب الحج والسفر لعلهم يجتنون منها إن شاء   ثمار الظفر..."

 (20)هاته دون شك أفاد واستفاد من الذين التقى بهم في طريقه كما يمكد ذلك بين سطور الرحلة.

قذذدلر    فلمذذا ... " : وهذذا عبذذد الذذرحمن بذذن إدريذذس فذذي رحلتذذه إلذذى الجزائذذر المحروسذذة يقذذول    

وكان سفري لها في أول شهر شعبان المنير أحد شهور سنة أحد ، سفري لمحروسة  ثغر الجزائر 

وفذي ، خرجت من بلدتنا زاوية تينيالن ثالي الشهر المذذكور  ،ه ( 1231) وثالثين ومائتين وألف

لعاشذر وهذو وخرجت في ا، وأقمت فيها تسعة أيام ، ثامنه دخلت بلدة تيميمون قاعدة قرى قورارة 

يصذف فيهذا الرحالذة  حيذي، وهذه الرحلة هي نزهة  (21)" ...الثامن عشر منه قاصدا مدينة أمزاب

وتعذد وثيقذة  ، وهي رحلة علمية حيي التقى الرحالة بعلماء المدن التي مذر بهذا ، ة يلمنامر الطبيعا

حالذة فذي ول الرالبربري علذى مدينذة الجزائذر ، ويقذاإلنجليزي تاريخية  إذ تصف تفاصيل الهجوم 

أو ما أخذه عذن الثقذات ؛ فقذد قذال فذي ختذام الرحلذة : ، نه لم يكن يسجل إال ما رآه بنفسه الرحلة : إ

"وهذا تحقيق ما وقع بين الباشا عمر وبين بيدر االنكليز طاغية انكلترا ، دمذره   وقطذع دابذره ، 

 .(22)بعضه مشاهدة وبعضه بطريق الخبر من الثقات والسالم..."

ف أوالئذك العلمذاء قذد خللذ؛ عل ذلك البحي والترحال كان له الوقع اإليجذابي علذى أبنذاء المنطقذة ول

 أثناء ذهابهم أو في عذودتهم ،أخذوا عنهم التقوا بهم وراءهم تراثا مكتوبا ذكروا فيه الشيوخ الذين 

ا إلى بلدان الغرب الذي مده الوافدون على توات ، وأكده أبناؤها الذين انتقلووهذا التواصل الثقافي 

بالدرجة األولذى علوم التي لها عالقة بالدين اإلسالمي الفي شتى اإلسالمي طلبا للعلم أنتج مملفات 

 التراجم : ذكر منها مختلف العلوم والفنون أ وفي والحديي ، واللغة العربية ،، كالفقه ، والتفسير ؛ 

 والجغرافيا...، والمنطق ، ندسة واله، الفلك ، ووالحساب ، والطب  ، والتاريخ، والسير 

لقد ُعرفت منطقة توات على مر التاريخ بأنها أرض أمان واطمئنان وهو ما كان عامال       

أساسيا  في توافد عدد كبير من العلماء ، إليها من كافة األقطار العربية واإلسالمية ، على الرغم 

سباخ ، كثيرة الرمال والرياح ، ال تحيط  من كثرة جدبها ، وقلة رزقها ، فهي معروفة بأنها "ذات

، شديدة الحرارة المفرطة ، ال يكاد ينبت فيها إال النخيل وبعض األشجار  وال أشجار   بها جبال  

، وهي إلى هذا "ال تنكأ مالما  وال تمنع غانما  ، وهي أضعف بالد  (23)" القليلة لفرط حرارتها

ولقلة ضعف أهلها ، وهضم قوة النفوس ، ، ن تضعف وسالمغرب قاطبة . غالب أهلها ضعفاء م

، " وهذه كلها عوامل شكلت الشروط  (24)" كثر فيه ا الصالحون والزهاد وأرباب القلوب

ومع مرور األيام ازداد  ،األساسية والمواتية لقدوم العلماء ، والزهاد ، واستقرارهم بالمنطقة 

ومن ثم انكبت النفوس على الطروس ، التواصل وتوسع ، وتكثفت معه أشكال التفاعل الحضاري 

وراحت األقالم تترجم األحاسيس والمشاعر وتعبر في دهشة وإعجاب عن واقع هذا التفاعل ، 

كان لنا هذا العمر الزاخر بالمملفين والمملفات ، وفي شتى المعارف ، والعلوم  مل ومن ث  

سوله عليه الصالة والسالم خدمت جل هذه العلوم والدراسات في خدمة كتاب   ، وسنة رستُ او

"(25). 
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