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  مقدمة الكتاب
  

یتربــع إقلــیم تــوات بمناطقــه الــثالث قــورارة وتــوات الوســطى وتیــدیكلت علــى مســاحة واســعة مــن الجنــوب 
دي استقرار الهجرات البشریة ونـزوح عـدد مـن علمـاء شهد منذ القرن الثاني عشر المیالوقد الغربي الجزائري، 

تلمسان وفاس، وشهد بدء من القرن الرابع عشر المیالدي ازدهارا حضـاریا، وذلـك بفضـل موقعـه االسـتراتیجي 
  .في وسط الصحراء اإلفریقیة ونشاطه االقتصادي والتجاري على خط تجارة الذهب، وازدهاره العلمي والثقافي

توات الكثیر من النابغین والعلماء والشیوخ في مختلف الفنـون واألزمـان، كانـت لهـم  وقد أنجب إقلیم    
سـمعتهم المرموقـة وفضـلهم المـذكور عبــر الـدهور، نبغـوا فـي مختلـف العلــوم الدینیـة والدنیویـة وحملـوا مشــعل 

  .العلم ونشروه في ربوع الصحراء، وفي حواضر شمال المغرب
خیـة والحضـاریة لإلقلـیم فانـه لـم یحضـا باهتمـام البـاحثین الجزائـریین، وعلى الـرغم مـن األهمیـة التاری   

كما لم تولى األهمیة للتعریف بأعالم اإلقلیم على توافرهم وكثرة تصانیفهم، وقد سألت مرة الـدكتور أبـو القاسـم 
ك إلـى ضـحالة فـأرجع ذلـ" تاریخ الجزائر الثقـافي"سعد اهللا عن عدم تناوله لتاریخ اإلقلیم الثقافي في موسوعته 

المــادة العلمیــة، وان كــان أغلــب تــراث اإلقلــیم ومصــنفات علمائــه مــا یــزال مخطوطــا فــان اســتقاللیة اإلقلــیم مــن 
جهة وبعده عن أقالیم الشمال وعزلتـه عوامـل كـان لهـا نصـیبها فـي تغییـب اإلقلـیم عـن تاریخنـا الـوطني، ومـن 

دراجـه هنا فان المسؤولیة تلق على عاتق المؤسسات العلمیة والب احثین إلماطة اللثام عن تاریخ إقلیم تـوات وإ
  .         ضمن المنظومة التاریخیة الوطنیة

إن وضع معجم یترجم إلعالم توات یكتسي أهمیـة علمیـة بالغـة، فقـد أصـبحت الضـرورة ملحـة للتعریـف  
بــراز مــآثرهم العلمیــة والحضــاریة، وال شــك أن هــذا الجهــد ســیقدم خدمــة جلیلــ ة للثقافــة التواتیــة بــأعالم تــوات وإ

  .ویفتح اآلفاق للباحثین والقراء في التعرف على الحیاة العلمیة لإلقلیم
وبمقابل ذلك فان هذا العمل الموسوعي یحتاج إلى جهد وتضحیة، وتجابهه صعوبات جمـة، خاصـة      

للبـاحثین، ومـن  وان اغلب أعالم توات یغمـرهم النسـیان وكثیـرا مـن تـراث اإلقلـیم مـا یـزال مخطوطـا وغیـر متـاح
  :الصعوبات التي واجهتنا في إعداد هذا المعجم نذكر ما یلي 

ن اغلــب العلمــاء الــذین وردت أســماؤهم ینتمــون إلــى عــائالت عریقــة أهــتم أهلهــا بالترجمــة والتــألیف ـــ إ
، في حین ضاعت مؤلفات وتـراجم العلمـاء مـن العـائالت األخـرى، والبلبالیة، یهوالكنت، والتنیالنیة، البكریة: مثل

  . مختصرة مأو لم یبق إال القلیل منها، ولهذا جاءت ترجمته
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ــواتیین  ــ أغلــب المتــرجم لهــم هــم مــن العلمــاء المشــتغلین بــالعلم والتــدریس، ممــن اهتمــت مصــنفات الت ـ
، وذلك لقلة المصادر التـي تناولـت الخ...یین واعیان القبائلبالترجمة لهم، في حین لم نصل إلى تراجم السیاس

  . حیاتهم واعمالهم
الشــیخ ، مــوالي، (متعلقــة بالنســب او العائلــة مثــل  ،وألقــاب مختلفــة ىـــ عرفــت الشخصــیات التواتیــة بكنــ

 ، وقــد اضــطررنا تجنبــا للـبس عــدم اعتمــاد هــذه األلقـاب فــي ترتیــب المعجــم رغـم أن هــذا األمــر غیــر...)سـیدي
  .مألوف لدى التواتیین

ـــ عاینــا اختالفــا واضــحا بــین مختلــف المصــنفات فــي التعریــف بــاألعالم، خاصــة تــاریخ المــیالد والوفــاة، 
  .    الخ، فاجتهدنا في اعتماد المصنفات الموثقة والروایات المتواترة...وذكر أعمالهم ورحالتهم ومصنفاتهم

  :ییس محددة كان من أهمهاراعینا في إعداد هذا المعجم ضوابط ومقاقد و    
  ـ ذكر العلماء الذین نبغوا في مختلف المیادین عبر العصور 

التعریـف فقـط ) الــ(ـ عملنا على ترتیـب األعـالم وفـق التسلسـل األلـف بـائي، ودون األخـذ بعـین االعتبـار 
  .، واخذنا في االعتبار اوال اسم العلم ثم لقبهدون غیرها

 ،ة لألعالم، إذ ال یمكننا التوسع فـي الترجمـة لـبعض األعـالم المشـهورینـ االختصار والتركیز في الترجم
: فبعضــهم یمكــن إن یفــرد لهــم كتــاب، وقــد ركزنــا علــى ذكــر المعلومــات األساســیة للمتــرجم وفــق الترتیــب األتــي

  .    عمال والمهام، المآثر والمصنفات، سنة الوفاةالشهرة، سنة المیالد، النشأة والتمدرس، األ
  .    ا المصادر والمراجع في اخر ترجمة االعالم، وذلك من اجل الوثوقیة والرجوع الیها لالستزادةـ أدرجن
، ونتمنـى ان یكـون هـذا العمـل بالشكر لكل من قدم لنا ید المساعدة من قریب أو بعیدفي االخیر ونتقدم 

ــول الحســن، ونرجــوا مــ ــة، وان یلقــى القب ــة الجزائری ــة الثقافی ــة قیمــة فــي المكتب ــا لبن ــاحثین افادتن ن القــراء والب
  . بمعلوماتهم وارائهم على العنوان االلكتروني لدار النشر

 




