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 21التواصل العلمي بين منطقة توات بالجنوب الجزائري وحاضرتي شنقيط ووالته خالل القرنين 
 م 21ـ 21ه/21ــ 
 الدكتور مبارك جعفري األستاذ 

 ـ الجزائر جامعة أحمد دراية ـ أدرار
 21الجزائر وبلدان الساحل اإلفريقي بين القرنيين  بين الملتقى الوطني: التواصل الحضاري 

 .1222أكتوبر  11ـ  12قد بجامعة الشهيد حمة لخضر بالوادي ، المنع12و
عرفت منطقة توات بالجنوب الغربي الجزائري خالل القرنيين الثاني عشر والثالث   

عشر الهجريين الثامن عشر والتاسع عشر الميالديين حركة علمية نشيطة وتواصل علمي مع 
بقوة في هذا التواصل نجد كل من  إفريقيا جنوب الصحراء، ومن بين الحواضر التي برزت

، أما إشكالية الدراسة فتتمثل في: ما هي ابرز مظاهر حاضرتي شنقيط ووالته الموريتانيتين
م  21ـ 21ه/21ــ  21التواصل العلمي بين توات وكل من حاضرتي شنقيط ووالته خالل القرنين 

وطرقه بين توات والحاضرتين ؟  ؟ وتندرج تحتها عدة تساؤالت فرعية منها ما ابرز عوامل التواصل
وما هي تجليات هذا التواصل ؟ وما هي انعكاساته على الجهتين. وتكمن أهمية الموضوع من 
كونه يسلط الضوء على التواصل بين الحواضر الصحراوية في شمال وجنوب الصحراء الكبرى 

التواصل لتمتين  وانعكاسات هذا التواصل في شتى المجاالت. وهو يهدف إلى إبراز أهمية هذا
 اآلتية:الروابط األخوية التي حاول االستعمار تمزيقها. ويكون تناولنا للموضوع وفق الخطة 

 ـ تمهيد
 ـ تعريف موجز بتوات.أ 

 ب ـ تعريف موجز بحاضرتي شنقيط ووالته.
 ج ـ طرق التواصل العلمي بين توات وشنقيط ووالته.

 هـ.21و21ووالته خالل القرنين د ـ مظاهر التواصل العلمي بين توات وشنقيط 
 ـ خاتمة.

تشـكل مـن ثـالث وحـدات تفـي الجنـوب الغربـي للجزائـر، و  تـوات تقـع منطقـة :ـ تعريف موجز بتـواتأ 
هنـا  اخـتالف بـين الـرواة والمؤرخــين فـي أصـل  أساسية هـي: تينجـورارين، تـوات الوسـطى، تيـدكلت.

؛ مــن أن (1)الســودان  لعبــد الرحمــان الســعديالتســمية ومعناهــا نــذكر منهــا: مــا ورد فــي كتــاب  تــاري  
مـن  سلطان مالي في طريقه إلى الحج أصاب مرض أصـحابه يعـرف )بتـوات( فـي لغـة السـكان منـع

إتمام السفر فاستوطنوا هنا  وحمل المكان اسم المرض، بينما يرى دمحم بـن عمـر البـوداوي وهـو مـن 
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بالد المغرب، سـلل أصـحابه عـن أمـاكن بعيـدة المؤرخين المحليين أنه لما فتح عقبة بن نافع الفهري 
هل تواتي لنفي المجرمين؟ فلجـابو  بلنهـا تـواتي، فـلنطلق اللسـان بـذل  وأصـبحت تـوات  في الصحراء
. والــبعض يــرى (3). والــبعض يــرى إن تــوات اســم ألحــد القبائــل الصــحراوية بــالجنوب(2)لعلــة التخفيــف

التــي كــان يــدفعها الســكان لملــ  الموحــدين بــدل أنهــا كلمــة عربيــة جــاءت مــن األتــوات وهــي الفاكهــة 
. وهنــا  مــن يــرى أن اســم تــوات أطلقــه الطــوارق والعــرب علــى الواحــات المنتشــرة علــى (4)الضــرائب

أنهـا سـميت بهـذا يقول الشـي  مـوالي أحمـد الطـاهري اسدريسـي و  ،(5)ضفاف واد الساورة وواد مسعود
ـــ.(6)مـــن العلمـــاء واألوليـــاء والصـــالحيناالســـم ألنهـــا تـــواتي للعبـــادة ولهـــذا ســـكنها الكثيـــر  بينمـــا يـــرى ) ـ

(، Martinبينمـا يـرى المـؤرم )مارتـان ـ  (7)( أن تـوات اسـم بربـري يعنـي الواحـاتReclusروكلـي  ـ 
روايــات التــي لــم تســتطع أي منهــا أن .. ألــ  مــن ال.(8)أن كلمــة تــوات أصــلها إوريقــي وتعنــي الواحــة

علـــى للصـــول البربريـــة لالســـم كـــون أن البربـــر مـــن تحـــق الجـــزم روـــم كـــون أولـــب المصـــادر تتفـــق 
وكــذل  كــون معظــم أســماء القصــور بربريــة فكيــف تكــون  المنطقــةالملثمــين وزناتــه هــم أول مــن ســكن 
 الفروع بربرية واألصول وير ذل .

منام صحراوي جاف طوال أيام السنة مع الحرارة الشديدة فـي فصـل الصـيف،  المنطقةيسود   
عرف هبوب رياح قويـة خاصـة فـي تمئوية، والبرودة في فصل الشتاء، كما تصل إلى خمسين درجة 
  المنطقـة. وبـالروم مـن قسـوة الطبيعـة وصـعوبتها تمكـن اسنسـان مـن أعمـار (9)فصـل الربيـع والصـيف

منذ عصور ما قبل التاري  حسب اآلثـار والشـواهد كمـا اسـتخدم الفنيقيـون والرومـان طريـق تـوات فـي 
أن اليهـود اسـتوطنوا  (Bernard Saffroy)ويــــــرى برنـارد سـافرو (10)حراء عالقـاتهم مـع جنـوب الصـ

دورا ت المنطقــة وبعــد دخــول اسســالم إلــى شــمال أفريقيــا لعبــ (11)تــوات منــذ الـــقرن األول  قبــل المــيالد
الوسيط  في العالقة بين دول ممالي  المغرب اسسالمي األوسط والسودان الغربي، ليشهد بداية مـن 

القادمــة مــن الشــمال البربريــة والعربيــة خــام  الهجــري الحــادي عشــر المــيالدي تــدفقا للقبائــل القــرن ال
بسبب االضطرابات السياسية، ليصبح مركزا مهما من مراكز التجـارة الصـحراوية خاصـة بعـد سـقو  
مملكــة وانــا وقيــام مملكــة مــالي فــي القــرن الســابع الهجــري الثالــث عشــر المــيالدي وتراجــع الطريــق 

تمبكتــو ري الصــحراوي  الغربــي الــربط بــين مــراك  والســودان الغربــي ليحــل محلــه طريــق تــوات التجــا
عنـد سـكان الجـزء الغربـي واألوسـط مـن السـودان الغربـي يمـر عبـر الرئيسـي أصبح طريق الحـج  كما

 .(12)اوعمارتهالمنطقة مكانة توات  وهو ما زاد في 
  عشر الميالدي نهضة علمية بداية من القرن التاسع الهجري الخام ت المنطقةشهد

وثقافية استمرت زهاء ستة قرون من الزمن ساهمت مجموعة من العوامل في قيامها واستمرارها 
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عبور رئيسة للقوافل  منها: الموقع االستراتيجي لتوات الذي يتوسط الصحراء، وكونها منطقة
التي كان لها دورا و لصوفية الزوايا والطرق اوجود  التجارية، والطريق الرئيسي للحجاج األفارقة،

 .ي الحياةحبارزا في مختلف منا
 ـ تعريف موجز بحاضرتي شنقيط ووالته:ب 
ــ  ـــهـ : والتــه، أو أوالتــا بــاأللف فــي أولهــا أو بدونــه، مدينــة تقــع فــي الجنــوب الشــرقي لموريتانيــا، والتـــــ

ألولـى للمـيالد، وكانـت فـي يعود تاري  بنائهـا إلـى القـرون ا . (13)يرى البعض أنها بنيت قبل اسسالم
، وتحولهــا إلــى مركــزا (15)لكــن نهوضــها الحقيقــي كــان مــع انتشــار اسســالم ،(14)البــدء تمســمى  بيــرو 

مهما في التجارة الصحراوية، ونقطة عبور للقوافل المتجهة من الشمال نحو  بـالد السـودان، خاصـة 
قطـــة عبـــور للقوافـــل التجاريـــة مـــع ازدهـــار الطريـــق الغربـــي، الـــرابط بـــين سجلماســـة ووانـــا بوصـــفها ن

زارهــا الرحالــة المغربــي الشــهير  (16) الصــحراوية خاصــة بعــد ســقو  كمبــي صــالح، وانــدثار  وداوشــت
م، وســماها فــي رحلتــه )ايــواالتن(، بقــي بهــا نحــو خمســين يومــا، 2151هـــ/351ابــن بطوطــة حــوالي 

ل إلـى ثمانيـة، ولحـم الضـلن وقال عنها أنها أول عمالة السودان، يباع فيهـا حمـل التمـر بعشـرة مثاقيـ
. ويــر أن  الحســن الــوزان وجــد أحــوال المدينــة قــد تغيــرت، وذكــر: بلنهــا مملكــة صــغيرة (17)بهــا كثيــر

خاملة بالنسبة لسائر ممالي  السودان، وهـي عبـارة عـن ثـالث قـرى كبيـرة وأكـوام متفرقـة بـين حـدائق 
ووــاو،  يــتكلم أهلهــا لغــة ســونغاي، النخيــل، هجرهــا أهلهــا مــن العلمــاء والتجــار، إلــى مدينــة تمبكتــو 

أن الملـح يحمـل  (Valentin Fernandesفـالنتين فرنانـد  )وذكـر . (18)ويعيشـون فـي بـؤ  شـديد
من والته إلى تمبكتو، ألنها مكان تبادل الملح بالذهب، حيث يباع الجمل مع حمله من الملـح بمائـة 

الشــنقيطي بلنهــا  خــر مــدن شــنقيط ، وذكــر أحمــد بــن األمــين (19)أو مائــة وعشــرين مثقــاال مــن الــذهب
منــذ  . (20))المنطقــة( ممــا يلــي بنبــار  وأهلهــا عــرب، جلهــم أو كلهــم مــن الزوايــا، فــيهم علــم وصــالح

ــاد  عشــر المــيالدي، عنرفــت مدينــة والتــه بدايــة نهضــةي علميــة وفكريــةي كبيــرةي، وأصــبحت  القــرن السد
كبيـر مـن علمـاء فـا ، و تمبكتـو،  مركز إشـعاع ثقـافي فـي الصـحراء الكبـرى، كمـا هـاجر إليهـا عـدد

 وتلمسان، ومراك ، و توات.  
 (21)شـنقيط، بالقـاف أو الجـيم، مدينـة تقـع فـي منطقـة )أدرار( بـالقرب مـن السـاحل الغربـي  شنقيط:ـ 

تـذكر ،  عرفت المدينة قديما بــ ) بيـر(، (22)في الصحراء الغربية ألفريقيا، والكلمة تعني عيون الخيل
ووجـد فـي بعـض التقاييـد أنهـا بنيـت حـوالي ، (23)نيت فـي القـرن األول الهجـري بعض المصادر أنها ب

، وجـــاء فــي مخطــو  نقـــالت حــول تــاري  بنـــي (24)م، لكنهــا إختفـــت تحــت الرمــال333هـــ/261ســنة 
وذكـــر ،(25)هــــ(611هــــ( والثانيـــة عـــام ) صـــ    231حســـان أن شـــنقيط األولـــى بنيـــت عـــام )فـــ   
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، يــلتي إليهــا التجــار والعلمــاء، ويســكنها النــا  مــن فــا ، الســعدي أنهــا كانــت مدينــة مزدهــرة عــامرة
وتــــوات، وورقلــــة والســــو ، وبعــــد قيــــام تمبكتــــو انتقــــل الجميــــع إليهــــا، وكانــــت عمــــارة األخيــــرة خــــراب 

 .(26) بير
قامت شنقيط على أنقاض  بيـر فـي القـرن السـابع الهجـري تقريبـا، علـى يـد قبيلتـي ) إيـدوعل،  

ل أن ينتقــل النــا  إليهــا مــن مختلــف الجهــات. ازدهــرت المدينــة واألوــالل( وهــم أول مــن عمرهــا قبــ
وتطورت فـي فتـرة وجيـزة، وأصـبحت مكانـام تجتمـع فيـه قوافـل الحجـيج فـي منطقـة السـاحل والحـوض، 
ومنها تنطلق إلى الحج، حتى صار ال يعرف سـكان تلـ  الجهـة فـي الحـرمين إال بالشـناقطة، وجعـل 

الممتـدة مـن األزواد شـرقا إلـى المحـيط وربـا، بمـا فيهـا مــن  أسـم المدينـة يطلـق علـى كـل تلـ  الجهـة،
مدن ومراكز مثل: )أوجفت، وادان، عطار،  درار، الساقية الحمراء، تيجكجة، تيشيت، والتـه، نعمـه، 

 عين العترو ، لمراير، تامشكيت ..ال (. 
مغــرب، اختلــف المؤرخــون والجغرافيــون حــول انتمائهــا، هــل تنســب لــبالد الســودان أم لــبالد ال 

وكان هذا االختالف عادةم ما يقع في الحج، حيث أن الشـناقطة عنـدما يلخـذون مـن أوقـاف المغاربـة 
، ألنهـــم ليســـوا مغاربـــة، ونفـــ  الشـــيء بالنســـبة للفارقـــة، أمـــا أهلهـــا فيقلـــون أنهـــم (27)يحتجـــون علـــيهم

ذا الحكــم فــ ن ، وروــم هــ(28)مغاربــة، وقــد حكــم لهــم قاضــي المدينــة المنــورة ) تــاج الــدين إليــا ( بــذل 
المدينة قـد جمعـت بـين المنطقتـين، بـالد المغـرب وبـالد السـودان، وكـان هـذا إحـدى عوامـل ازدهارهـا 
وتطورها، جاعال منها محطـة رئيسـية تمـر بهـا القوافـل الضـخمة المـارة بـين الشـمال والجنـوب، والتـي 

، وأكثـــر (29)يـــذكر الـــبعض أن تعـــدادها وصـــل فـــي بعـــض األحيـــان، إلـــى اثنـــان وثالثـــون ألـــف جمـــل
( التـــي تبعـــد عـــن شـــنقيط بخمســـة  ـــل  تجارتهـــا الصـــمم، والملـــح، الـــذي كـــان يـــؤتى بـــه مـــن ســـبخة ) جدس

 مراحل، ويباع في السودان. 
بــرزت شــنقيط كمركــز علمــي المــع فــي الصــحراء وأنجبــت كثيــر مــن العلمــاء أمثــال: القاضــي  

ـــــد   )ت ـــــرن 2116/2635(، وأحمـــــد أكـــــد الحـــــاج)ت2211/2612عب ـــــي الق ـــــاني عشـــــر (. وف الث
(، والخليفــة بــن أحمــد أكــد الحــاج 2211/2612الهجــري أنجبــت: دمحم بــن المختــار بــن األعمــ  )ت

(، وأحمــــــــــــــــد بــــــــــــــــن المختــــــــــــــــار بــــــــــــــــن الطالــــــــــــــــب دمحم بــــــــــــــــن المختــــــــــــــــار بـــــــــــــــــن 2211/2335)ت
(، وابنـــــــه عبـــــــد   2211/2331(، وأحمـــــــد بـــــــن الحـــــــاج حمـــــــى  )ت2255/2371األعمـــــــ )ت

بكثـرة خزائنهــا ومكتباتهــا: كمكتبــة أهـل حبــت، وأهــل أحمــد  (. كمـا اشــتهرت المدينــة2111/2317)ت
الشريف، وأهل السبتي، وأهل الخرشي. ما عرفت المدينـة أيضـا بكثـرة شـعرائها، حتـى صـارت تعـرف 
بمدينـــة الشـــعراء، وقلمـــا تجـــد بهـــا حيـــا أو قبيلـــة ال يتعـــا ن ســـكانه الشـــعر ســـجية. ومـــن أشـــهر شـــعراء 
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، ونظــرا لكثــرة علمائهــا (30)داوعلــي، وحــرم بــن عبــد الجليــل العلــوي المدينــة عبــد   بــن دمحم العلــوي اس
 وأدبائها تعززت الصورة اسيجابية للمدينة في العالم اسسالمي. 

 ـ طرق التواصل العلمي بين توات وشنقيط ووالته: ج
إن التواصـل العلمــي بــين تــوات وشـنقيط ووالتــه كــان قــوى خـالل القــرن الثــاني عشــر الهجــري،  

 في بروز  مجموعة من العوامل والطرق يمكن ذكرها فيما يلي: وقد ساهمت
يعد تنقل السكان إحدى وسائل االتصال بين تـوات وشـنقيط ووالتـه وخيـر مثـال علـى تنقل السكان: ـ 

ذل  ما ذكر  دمحم العالم بكراوي أن المحاجيب سكان والتـه األوائـل  ينتسـبون للشـي  عمـر بـن دمحم بـن 
م(، الذي  انتقل من توات إلى والته وهذ  العائلـة تلتقـي مـع العائلـة 2761هـ/131)ت  عمرو البازي 

البكرية بتوات فـي النسـب عنـد هـذا الشـي ، ويتفـق بـول مـارتي مـع البكـري فـي جـد  المحاجيـب الـذي 
قـدم مـن الشـمال ـ لـم يـذكر تـوات ـ  وفـي أصـله العربـي، وأنـه مـن أول البـيض السـاكنين والتـه، لكـن 

بـــــن ينومــــــا  المحجــــــوبي(، وقـــــال أنــــــه ســــــمي بـــــالمحجوبي، ألن نســــــاء  كــــــن ذكـــــر  باســــــم )يحيــــــى 
الســـكاني قبيلـــة كنتـــه العربيـــة حيـــث تعتبـــر منطقـــة تـــوات  ومـــن األمثلـــة علـــى التمـــازج(. 31)محجبـــات

المــوطن األول لكنتــه فــي الصــحراء، ومنهــا تفرقــوا فــي مختلــف المنــاطق وتــذكر الروايــات أن الشــي  
يتصــل نســبه بالفــاتح عقبــة بــن نــافع الفهــري، وصــل إلــى تــوات عثمــان بــن يهــ  جــد الكنتــين، الــذي 

وأقــام فــي واحــة عــزي بمقاطعــة فنوويــل، وبعــد وفاتــه خلفــه ابنــه ســيدي يحيــى، الــذي بــدور  خلفــه ولــد  
، جـــاء بعـــد ســـيدي علــي ابنـــه الشـــي  ســـيدي دمحم (32)م( والثالثـــة دفنـــوا بتــوات25م/27ســيدي علـــي)ق

ة أســمه، وفــي عهــد  بــدأت هجــرة الكنتيــين إلــى الصــحراء، م( والــذي حملــت العائلــ25هـــ/1الكنتــي )ق
،  بعـد (33)عا  هذا األخيـر متـنقال بـين تـوات و درار بموريتانيـا، ليتـوفي هنـا  فـي  إقلـيم )تازيـازات(

 م( زعيما للقبيلة.2517هـ/ 111أن خلف ابنه سيدي أحمد البكاي دفين والته )ت
سمت فروعها بين توات ومنطقة شنقيط ووالته كما توجد الكثير من القبائل العربية التي انق 

ومنها عائلة األشراف أوالد السي حمو بالحاج الذين لهم فروع عدة في توات وهم من أس  حاضرة 
النعمة بالقرب من والته، وأوردت لنا المصادر التاريخية تراجم الكثير منهم نذكر على سبيل المثال 

هـ( وأخو  موالي الشريف بن موالي 2111 الرقاني )تال الحصر: موالي السعيد بن موالي عبد  
هـ( والذي ذكر صاحب منح الرب الغفور أنهما كانا من عباد   2111عبد   الرقاني )ت

، والشريف سيدي دمحم الحاجب بن (34)الصالحين واألولياء المشهورين لهما كرامات ومناقب كثيرة
ن موالي دمحم بن موالي عبد المال  بن سيدي حم موالي عمر بن موالي فضيل بن موالي هاشم ب

، ومن األشراف الذين سكنوا والته أيضا وتوفوا  بها الشريف (35)هـ2112بن الحاج  المتوفي سنة 
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موالي عبد القادر المعروف بعاله بن موالي الشريف بن سيدي دمحم بن موالي عبد القادر بن سيدي 
الشريف عاله تقيا عابدا قوي الدين نصوحا للجميع ال  هـ، وكان2125حمو بن الحاج المتوفى سنة 

يخاف في   لومة الئم حسن الوجه والثياب والحديث حريصا على حق البهائم فما بال  بحقوق 
النا  وكان مشهور بين أهل والته بالبركة وقبر  إلى اليوم بها بجبلها الغربي، ال يزور  أحد في 

الشي  بن لخليفه بن موالي الشريف بن سيدي دمحم بن موالي  ومنهم الشريف .(36)حاجة إال قضاها
، ومنهم الشريف بن موالي عمار بن موالي (37)هـ(2167عبد القادر بن سيدي حمو بالحاج )ت

فضيل بن موالي هاشم بن موالي أدمحم بن موالي عبد المال  بن سيدي حمو بن الحاج  
الذين لهم فرع في توات يحمل اسم أوالد  (39)ومن العائالت عائلة أوالد ملو  .(38)هـ(2163)ت

 .(40) عمر ملو ، وفرع في منطقة الحوض بموريتانيا
شكلت التجـارة إحـدى وسـائل االتصـال الهامـة بـين تـوات وشـنقيط ووالتـه، وكانـت  ـ القوافل التجارية:

السـودان  توات مركز تجاري تجتمع فيه القوافل التجاريـة القادمـة مـن الشـمال مـع القوافـل القادمـة مـن
لغربـي الـرابط بـين ، بوصفها نقطة عبور وممر رئيسـي خاصـة بعـد تراجـع مكانـة الطريـق ا(41)الغربي

واو، نتيجـة لالضـطرابات السياسـية، وانتشـار قطـاع الطـرق، ممـا أدى إلـى تـدحرج  ،سجلماسة، والتا
وكانـت ، (42)التجارة شـرقا نحـو طريـق تـوات، الـذي أصـبح األهـم، خاصـة مـع ازدهـار مملكـة سـنغاي

القوافل عادة ما تكون محملة بالكتب والمخطوطات، بعدما راجـت تجارتهـا فـي ذلـ  العصـر، بفضـل 
، وقــد تعــرف ســكان والتــه وشــنقيط (43)مــا كانــت  تــدر  مــن  أربــاح تفــوق بكثيــر أربــاح الســلع األخــرى 

ــبهم  الســي حمــو بالحــاج الــذين كــانوا فــي أوالدومــنهم علــى  كثيــر مــن التجــار التــواتيين الفقهــاء،  أول
   تجار
كانـت تـوات إحـدى المحطـات الرئيسـية لحجـيج شـنقيط ووالتـه، وشـكل الحـج فرصـة  ركـب الحجـي :ـ 

سنوية مناسبة للكثير مـن سـكان المـدينتين لزيـارة المنطقـة وااللتقـاء بالعلمـاء والطلبـة، وتسـجل الكثيـر 
عبــر تــوات، ومنهــا: حــج مــن المصــادر التاريخيــة رحــالت الحجــيج التــي قــام بهــا الشــناقطة والوالتيــون 

م(، 2311هـــ/2276الشـي  الحــاج أبــو بكــر بــن الحــاج عيســى بــن أبــي هريــرة الغــالوي الشــنقيطي )ت
، كمــــا حــــج ســــنة (44)م رفقــــة الشــــي  أحمــــد بــــن دمحم بــــن ناصــــر الــــدرعي2311هـــــ/2212حــــج عــــام 
م الشــــــــي  أبــــــــو بكــــــــر بــــــــن الطالــــــــب دمحم بــــــــن الطالــــــــب عمــــــــر البرتلــــــــي الــــــــوالتي 2377هـــــــــ/2253
ـ ن (45)م(، حيث أتى معه من الحج بخزانة نفيسة مـن الكتـب2315هـ/2211)ت ، ومـن دون شـ  ننسن

تمن سس ن البعض منها في توات، وممن حج من الفقهاء الوالتيون عبر توات الشـي  الحـاج البشـير  أو أس 
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م، ولـه رحلـة 2311هــ/2117م(، حـج سـنة 2311هــ/2127بن أبي بكر بـن الطالـب دمحم البرتلـي)ت
 .  (46)ر فيها مراحل الطريق من توات إلى الحجحول ذل ، يذك

وكـــان للحجـــاج الشـــناقطة علـــى العمـــوم أمـــاكن محـــددة يـــلتون إليهـــا داخـــل تـــوات، فـــي أوقـــات  
معلومــة مــن الســنة، وهنــا  يلتقــون بالطلبــة والعلمــاء مــن اسقلــيم، الــذين يبقــون فــي انتظــارهم، وعنــدها 

مراكــز االلتقــاء: زاويــة الشــي  ســيدي علــي بــن  يــتم التبــادل العلمــي واسجــازات، والمخطوطــات، وأهــم
، وتسـابيت، وزاويـة عبـد   (47)حنيني بزاقلو، زاوية كنته، زاوية الركب النبوي بلقبلي بمنطقة تيدكلت

 بن طمطم بلوقروت.
لعبــت الطــرق الصــوفية دورا كبيــرا فــي التواصــل  العلمــي بــين تــوات وشــنقيط  الطــرق الصــوفية: ـــ 

ثابة البوابة التي مرت منها هاته الطرق، وفي مقـدمتها الطريقـة القادريـة، التـي ووالته وكانت توات بم
تعرف انتشارا كبيـرا فـي المـدينتين ويعـد الشـي  دمحم بـن عبـد الكـريم المغيلـي أول مـن أدخلهـا للسـودان 
الغربــي عبــر تــوات جــاء مــن بعــد  الشــي  عمــر الشــي  الكنتــي، الــذي اخــتط لهــا فرعــا جديــدا عــرف 

، وفي القرن الثاني عشر برز الشي  المختار الكنتـي الكبيـر بـلزواد، وأسـ  فرعـا جديـدام مـن بالبكائية
فروعها عرف بالطريقة القادرية المختاريـة، وبعـد  انقسـمت القادريـة إلـى ثـالث فـرق: األولـى البكائيـة 

ريــة  درار وكــان مركزهــا زاويــة المختــار الكنتــي بــلزواد، وانتشــرت مــن تــوات إلــى تمبكتــو، والثانيــة قاد
بموريتانيــــا، والثالثــــة قادريــــة والتــــه، وكــــان للفــــرق الثالثــــة دور كبيــــر فــــي نشــــر العلــــم واسســــالم فــــي 

 .(48)أفريقيا
ومــن الطــرق الصــوفية التواتيــة التــي كــان لهــا انتشــار كبيــر فــي والتــه الطريقــة الرقانيــة التــي  

انتشــار واســع فــي والتــه  م(، وكــان لهـا2311هـــ/2113أسسـها الشــي  مــوالي عبــد المالـ  الرقــاني )ت
 .  (49)م(2311هـ/2111وضواحيها، والفضل في ذل  يعود للشي  موالي زيدان التواتي)ت

 هـ:21و21 ينـ مظاهر التواصل العلمي بين توات وشنقيط ووالته خالل القرن د
توطدت العالقات العلمية بين توات وشنقيط ووالته خـالل القـرن الثـاني عشـر الهجـري الثـامن  
 ميالدي ومن مظاهر هذ  العالقة نذكر:عشر ال

 والثالـــث عشـــر الثـــاني عشـــر ينتنقـــل الكثيـــر مـــن العلمـــاء التـــواتيين خـــالل القـــرن ــــ تنقـــل العلمـــا :
، إلى والته وشنقيط  ومن األمثلـة علـى ذلـ : الشـي  مـوالي زيـدان بـن دمحم بـن مـوالي أحمـد ينالهجري

ض أربــع مــرات حســب البرتلــي، وكــان م( والــذي زار منطقــة الحــو 2311هـــ/2111بــن ســيدي حــم )ت
رســـول الشـــي  مـــوالي عبـــد المالـــ  الرقـــاني لتلـــ  المنـــاطق، وعمـــل علـــى نشـــر طريقتـــه هنـــا ، ومـــن 
األماكن التي كان ينزل بها والته، أين كان النـا  يلتونـه فـي الصـباح والمسـاء للتبـر  بـه واالسـتفادة 
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وأعطـي قـدرة فـي الكـالم فـال ينـاظر  احـد إال منه، ويقول عنه البرتلي: أنه أثر في النـا  أيمـا تـلثير، 
أفحمــه، وقــد قصــد  فــي ســبعين حاجــة بــين الــدنيا واآلخــرة، قضــى   لــه جميــع حــوائج الــدنيا، وهــو 

ومــن التـــواتيين فــي والتـــه الــذين ذاع صـــيتهم الطالــب ســـيدي أحمـــد  .(50)يرجــو  قضـــاء حــوائج اآلخـــرة
م(، يقـول عنـه البرتلـي: أنـه 2316هــ/2211التواتي بن دمحم بن عمر، من بنـي علـي بـن عبـد   )ت

كان أحد األولياء العارفين، مداوما على األوراد، مشتغال بالتصوف، له خزانـة مليئـة بكتبـه، وويرهـا، 
 .(51)م2337هـ/2211م وقيل عام 2316هـ/2211توفي عام 
ومن الجهة المقابلة، فقد قدم أيضام الكثيـر مـن العلمـاء والطلبـة مـن والتـه وشـنقيط إلـى تـوات،  
م(، نســبة لقبيلــة )إدوعــل( كبــرى قبائــل 2317هـــ/2211لشــي  ســيدي دمحم اسداوعلــي )ت قبــل ومــنهم ا

وفــد مــن الحجــيج مــن مختلــف  شــنقيط، والــذي ولــد فــي شــنقيط، ودر  بهــا، ثــم خــرج منهــا علــى رأ 
المنــاطق اسفريقيــة، يريــد البقــاع المقدســة، ولمــا وصــل إلــى منطقــة عــين صــالح بتــوات، توقــف عــن 

. وهنـــا  اســـتقبله شـــيخها أبـــو نعامـــة (52)المســـير، وتـــر  القافلـــة، وعـــاد لزاويـــة الركـــب النبـــوي بـــلقبلي
وبالضــبط لتمنطــيط، عنــد  وطلــب منــه البقــاء معــه، لكــن اسداوعلــي فضــل االنتقــال لتــوات الوســطى،

الشــي  البكــري بــن عبــد الكــريم، الــذي اســتقبله، وبقــي عنــد  دارســا ومدرســا، فــذاع صــيته فــي تــوات، 
 وطلبه أعيان عدد من القصور، فاختار قصر أعبـاني بفنوويـل، اسـتقر هنـا  وأسـ  زاويـة ومدرسـة.

الـبعض مـنهم إليهـا، حتـى  ولشدة تعلق بعض الوالتيين والشناقطة بتـوات وكثـرة تـرددهم عليهـا انتسـب
الغـالوي الملقـب بـالتواتي،  (53)صاروا ال يعرفون إال )بالتواتي( مثل:  الحاج احمد بن الحـاج األمـين

كان من كبار العلماء والصالحين، حج مرات عديد إلى بيت   الحـرام، وكـان شـي  ركـب الشـنافطة 
لى الحج، عرف بكرمه، وزهـد ، وهمتـه، من السودان الغربي إلى توات، ليخلفه أبو نعامة من توات إ

م بفـزان فـي ليبيـا 2377هــ/2253من مؤلفاته، كتـاب سـما   كشـف الغمـة فـي نفـع األمـة  تـوفي عـام 
 . (54)أثناء عودته من الحج

تلثر الشناقطة والوالتيون بعلماء وعلوم  ـ تأثر الشناقطة والوالتيون بعلوم ومؤلفات التواتيين:
كثير من مؤلفاتهم ينسخونها، ويدرسونها، وحتى شارحين لها أحيانا، ومن التواتيين، وانكبوا على 

 (55)األمثلة على ذل : كتاب  المعين المبار  على منظومة ابن أب المزمري للمقدمة األجرمية 
للشي  المختار بن الطالب عبد   الشنقيطي الوالتي، وهو شرح على مؤلف بن اب المذكور، ومن 

هـ( 2111لشي  أبو عبد   دمحم بن أبي بكر الصديق البرتلي الوالتي)تاألمثلة على ذل : ا
صاحب المؤلف المشهور  فتح الشكور في معرفة علماء التكرور  والذي أخذ ورد الشي  موالي 

، وكان تلميذ ، عن طريق الشي  موالي زيدان (56)م(2311/ هـ2113عبد المال  الرقاني) ت 
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. والشي  الفقيه الطالب األمين بن الطالب الحرشي (57)م(2311/ هـ2111التواتي )ت 
م(، الذي أخذ حكم ابن عطاء    في التصوف  الحكم العطائية  على يد 2351هـ/2266)ت

. (58)م( و أخذ عنه الورد والطريقة في التصوف2315/ هـ2211الشي  أحمد بن عمر التواتي )ت 
بن دمحم نض البرتلي كما أخذ الشي  الطالب دمحم بن الطالب عمر الخطا  

م( الورد الغازي الناصري، ومبادئ التصوف على يد الشي  احمد بن 2351هـ/2265الوالتي)ت
 . (60)التواتي (59)دمحم عمر بن علي بن عبد   التسابيتي

أما من حيث التلليف، فقد حازت توات على اهتمام الشناقطة وراحوا يكتبون حولها، مبدين  
مثلة على ذل  ما كتبه الحاج البشير بن الحاج أبي بكر بن الطالب دمحم بن احترامهم لها، ومن األ

م، وبعد عودته  2311هـ/ 2117الطالب عمر البرتلي، الذي عرف بحبه للنبي، قام بالحج عام 
 .كتب رحلة يذكر فيها مراحل طريق الحج من بالد توات إلى مكة

ر مـن مخطوطـات تـوات إلـى خـزائن ومكتبـات انتقلـت كثيــ المخطوطات التواتية في شنقيط ووالته: 
شــنقيط ووالتــه، عــن طريــق القوافــل التجاريــة، وقوافــل الحجــيج، وأثنــاء تنقــل العلمــاء بــين المنطقتــين. 
وكان للشي  دمحم بـن عبـد الكـريم المغيلـي حصـة األسـد مـن كـل ذلـ ، حيـث ال تكـاد تخلـوا خزانـة مـن 

القـرن الثـاني عشـر، اشـتهر العـالم اللغـوي دمحم بـن  الخزائن إال و بها مؤلف من مؤلفاته، ومـن علمـاء
اب المزمــري، الــذي عــرف ب بداعــه، ووــزارة إنتاجــه، وكثــرة تنقلــه، ممــا ســاهم فــي انتشــار مؤلفاتــه فــي 

 منطقة الحوض بصفة عامة.
نجــد وعنــد قيامنــا ب طاللــة خفيفــة، علــى فهــار  بعــض الخــزائن المشــهورة فــي شــنقيط ووالتــه،   

دمحم بـن اب التـواتي  :ات التواتية. وقد تضمن البعض منهـا أخطـاء كاالسـم مـثالم الكثير من المخطوط
 ، حيث أضيفت كلمة الغالوي إلى اسمه. (61)الغالوي 

الشــناقطة ينســبون الــبعض مــن هاتــه المخطوطــات لغيــر مؤلفيهــا، وأكثــر مــن ذلــ  راح بعــض 
نظــم علــى مقدمــة ابــن  م( ومؤلفــه 2373هـــ/2261كمــا حــدث مــع دمحم ابــن اب المزمــري التــواتي )ت 

، (63)، حيـــث وقـــع تحريـــف فـــي البيـــت األول مـــن القصـــيدة الـــذي جـــاء فيـــه ذكـــر للمؤلـــف(62)أجـــروم 
روم أنـه عـا  فـي القـرن الثالـث عشـر الهجـري التاسـع  (64)ونسبت القصيدة إلى عبيد ربه الشنقيطي

 تها.م(، كما هو مذكور في نهاي2311هـ/2211عشر الميالدي، أما القصيدة فكتبت سنة ) 
 ـ خاتمة.
 وفي ختام هذ  الورقة البحثية خرجنا بمجموعة من النتائج  من بينها: 
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ـــ عرفـــت منطقـــة تـــوات نهضـــة علميـــة البـــل  بهـــا بدايـــة مـــن القـــرن التاســـع الهجـــري بحكـــم موقعهـــا  ـ
االســتراتيجي الــذي يتوســط الصــحراء، وكونهــا ممــر رئيســي للقوافــل التجاريــة، وقوافــل الحجــيج لــبالد 

 غربي.السودان ال
ـ عرفت منطقة توات تواصل علمي وحضـاري مـع إفريقيـا جنـوب الصـحراء ومـن بـين الحواضـر نجـد 

 كل من حاضرتي شنقيط ووالته الموريانيتين.
ـــ ســاهمت مجموعــة مــن العوامــل فــي التواصــل العلمــي بــين تــوات وكــل مــن حاضــرتي شــنقيط ووالتــه 

 سكاني، والطرق الصوفية والزوايا.منها: القوافل التجارية، وقوافل الحجيج، والتمازج ال
ـ إن التواصل العلمي بين منطقة توات وحاضرتي شـنقيط ووالتـه خـالل القـرنين الثـاني عشـر والثالـث 
عشر الهجريين، الثامن عشر والتاسع عشر الميالديين كـان مزدهـرا، وال تـزال عشـرات المخطوطـات 

 في خزائن الحاضرتين شاهدة علي ذل .
 مراجع:قائمة المصادر وال

األطل  العالمي: المعهد التربوي الوطني والديوان الوطني للمطبوعات المدرسية، الجزائر، بدون  -
 تاري .

األنصاري أبو عبد  : فهرست الرصاع، تحقيق دمحم العنابي، المكتبة العتيقة، تون ، دون  -
 تاري .

م( : فـتح الشـكور فـي 2117هــ/2121البرتلي الوالتي دمحم بن أبي بكر الصديق أبي عبد   )ت  -
ــــان علمــــاء التكــــرور، تحقيــــق دمحم إبــــراهيم الكتــــاني ودمحم حجــــي، دار الغــــرب اسســــالمي،  معرفــــة أعي

 م.2112بيروت، 
ابن بطوطة دمحم بن عبـد   اللـواتي شـم  الـدين أبـي عبـد   الطنجـي: تحفـة النظـار فـي وريـب  -

 م.1112األمصار وعجائب األسفار، دار صادر، بيروت، 
بكــراوي دمحم العــالم: الــدرة البهيــة فــي الشــجرة البكريــة، مخطــو ، د ر، الخزانــة البكريــة، تمنطــيط،  -

 ادرار، الجزائر.
م(: منح الرب الغفور في ما أهمله صاحب 2123ـ  2115أبي بكر بن أحمد المصطفى )ت -

 .1122، ، ليون، فرنساENS E'DITIONSفتح الشكور، تحقيق دمحم األمين بن حمادي، 
التمنطيطي دمحم بن عبد الكريم بن عبد الحق: درة األقالم في أخبار المغرب بعد اسسالم:  -

 مخطو ، خزانة كوسام، أدرار، الجزائر.



- 11 - 
 

التنيالني عبد الرحمن بن عمر: تراجم بعض علماء ومشائ  الشي  عبد الرحمن بن عمر  -
 ر، الجزائر.التنيالني، ) فهرست التنيالني(، خزانة تنيالن، أدرا

تقاييد )وثائق موريتانية مختلفة( : مخطو ، خزانة أهل أحمد محمود، شنقيط )نسخة محفوظة  -
 .2111بجامعة فرايبورغ ألمانيا رقم 

حياتــه وشــعر (،  21جعفــري أحمــد بالصــافي: رجــال فــي الــذاكرة ) الشــي  ســيدي دمحم اسداوعلــي ق -
 م.1111دار الغرب للنشر والتوزيع، وهران، الجزائر، 

هـ، دار السبيل  21جعفري مبار : العالقات الثقافية بين توات والسودان الغربي خالل القرن  -
 .1111للنشر والتوزيع، بن عكنون الجزائر، 

الجعفـــري دمحم بـــن عمـــر البـــوداوي: نقـــل الـــرواة عـــن مـــن أبـــدع قصـــور تـــوات، خزانـــة بـــودة، أدرار،  -
 الجزائر.

الكبيــر مــن خــالل مخطوطــه كشــف الشــبهات بــالبراهين والبينــات،  الحمــدي أحمــد: المختــار الكنتــي -
مجلــة الواحــات للبحــوث والدراســات: مجلــة أكادميــة محكمــة، تصــدر عــن المركــز الجــامعي وردايــة، 

 .1116العدد األول، ديسمبر 
الديسفي الحميري التمبكتي دمحم بن مسلم: قصيدة في تاري  المحاجيب، مخطو ، رقم خزانة ابَّ  -

 .2111خنا، والته، محفوظ بجامعة فريبورغ بللمانيا، رقم بن شي
زبادية عبد القادر: مملكة سنغاي في عهد األسقيين، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع،  -

 م.2132الجزائر،
 م.2112السعدي عبد الرحمن بن عبد  : تاري  السودان، طبعة هودا ، باري ،  -
، مطبعـة السـنة الدمحميـة، القـاهرة، 1في تراجم أدباء شنقيط،   الشنقيطي أحمد بن األمين: الوسيط -

 م.2151
الطاهري اسدريسي موالي احمد: نسيم النفحات في ذكر جوانب من أخبار تـوات، مخطـو ، دون  -

 ترقيم، خزانة كوسام، ادرار، الجزائر.
ثار، كلية العلوم عليق ريحة نابت: قصر ملوكة دراسة تاريخية وأثرية، رسالة ماجستير، قسم اآل -

 م.1111ـ  1112اسنسانية، جامعة الجزائر 
الكنتي دمحم المختار والغالوي دمحم بن حبت: نقالت صغيرة في تاري  بني حسان، مكتبة أنَّ بن  -

 .2112دمحم الشي  الداودي، والته، م ج ف أ، رقم 
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لسـالم، منشـورات معهـد الدراسـات الكنتي دمحم بن المختار: الرسالة الغالوية، تحقيق حما    ولـد ا -
 .1111، مطبعة الكوثر، الربا ، المغرب، 2اسفريقية،  

ادي، دار  - مارتي بول: القبائل البيضانية في الحوض والساحل الموريتاني، تعريب دمحم محمود ودد
 م.1115السرح، بيروت لبنان، 

ادي، مطبعــة ز  - يــد بــن ثابــت، دمشــق، ســوريا، مــارتي بــول: كنتــه الشــرقيون، تعريــب دمحم محمــود ودد
 م. 2115

، دار الغرب اسسالمي، 2ولد حامد المختار: التاري  السياسي )موسوعة حياة موريتانيا(،   -
 .1111بيروت، لبنان، 

- Bernard Saffroy: chronique de Touat,  centre saharien, Ghardaïa, 
Algérie,1994.  
- Martin A.G.P: quatre siècles d'histoire marocaine (1504, 1904), paris, 
1923. 
-Reclus Élisée: Nouvelle Géographie universelle, T.XI (L'Afrique  
septentrionale), Paris,1886. 
- Robert Cornevin: Histoire de l'Afrique, imprimerie Bussière. paris,1962. 

 
 :الحواشي

                                                 

 .13م،  2112عبد الرحمان بن عبد   السعدي: تاري  السودان، طبعة هودا ، باري ،  (1)
  دمحم بــن عمــر البــوداوي الجعفــري: نقــل الــرواة عــن مــن أبــدع قصــور تــوات، خزانــة بــودة، أدرار، الجزائــر،  (2)

 1 ،7. 
ابي، المكتبة العتيقة، تون ، بدون تاري ،   أبو عبد   األنصاري: فهرست الرصاع، تحقيق دمحم العن (3)

213. 
خزانة  دمحم بن عبد الكريم بن عبد الحق التمنطيطي: درة األقالم في أخبار المغرب بعد اسسالم: مخطو ، (4)

 .1،  1كوسام، أدرار، الجزائر،    
)  Mandeville G: L' Algérie méridionale et le Touat, paris, 1898, p8. 6( 

نســيم النفحــات فــي ذكــر جوانــب مــن أخبــار تــوات، مخطــو ، دون تــرقيم، مــوالي احمــد الطــاهري اسدريســي:  (6)
 .21،   خزانة كوسام، ادرار، الجزائر
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 (2)  Reclus Élisée: Nouvelle Géographie universelle, T.XI (L'Afrique  
septentrionale), Paris,1886, p 845. 
(1) Martin A.G.P: quatre siècles d'histoire marocaine (1504, 1904), paris, 1923,  
pp,1, 2. 

األطل  العالمي: المعهد التربوي الوطني والديوان الوطني للمطبوعات المدرسية، الجزائر، بدون تاري ،    (9)
 21 ،21. 
لية العلوم اسنسانية، ( عليق ريحة نابت: قصر ملوكة دراسة تاريخية وأثرية، رسالة ماجستير، قسم اآلثار، ك10)

 .25م،   1111ـ 1112جامعة الجزائر 
 (21) Bernard Saffroy: chronique du Touat, centre saharienne, Ghardaïa, Algérie, 
1994. p 02.   

هـ، دار السبيل للنشر  21( مبار  جعفري: العالقات الثقافية بين توات والسودان الغربي خالل القرن 12)
 .35إلى  31من  ،  1111ن عكنون الجزائر، والتوزيع، ب

الديسفي الحميري التمبكتي دمحم بن مسلم : قصيدة في تاري  المحاجيب، مخطو ، رقم خزانة ابَّ بن  (13)
 اليمين. 16اللوحة  ،2111شيخنا، والته، محفوظ بجامعة فريبورغ بللمانيا، رقم 

ادي، دار السرح، : القبائل البيضانية في الحوض والساحل بول مارتي (14) الموريتاني، تعريب دمحم محمود ودد
 .117  م، 1115بيروت لبنان، 

هـ(  وصل والته، مما يرجح دخـول اسسـالم المدينـة 51تذكر بعض الروايات أن عقبة بن نافع الفهري )ت  (15)
ادي، مطبعــة ن الهجــري األول. أنظــر بــول مــارتي: فــي القــر  زيــد بــن ثابــت، كنتــه الشــرقيون، تعريــب دمحم محمــود ودد

 . 25،   م2115دمشق، سوريا، 
،   م2132مملكة سنغاي في عهد األسقيين، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، عبد القادر زبادية:(16)

216. 
م( : تحفـة النظـار 2133هــ/331ابن بطوطة دمحم بن عبد   اللواتي شم  الدين أبـي عبـد   الطنجـي )ت(17)

 وما بعدها. 111،   م1112وعجائب األسفار، دار صادر، بيروت،  في وريب األمصار
ـــا، ترجمـــة دمحم حـــاجي، ودمحم األخضـــر، جـــز ن،  حســـن الـــوزان (18) ، دار الغـــرب اسســـالمي، 1: وصـــف إفريقي

 ..261، 262،    1، جم2111بيروت، لبنان، 
ر الغرب اسسالمي، بيروت، لبنان، ، دا2: التاري  السياسي )موسوعة حياة موريتانيا(،  المختار ولد حامد (19)

1111 ،    11 ،11. 
، مطبعــة الســنة 1م(، الوســيط فــي تــراجم أدبــاء شــنقيط،  2121هـــ/2112الشــنقيطي أحمــد بــن األمــين: )ت(20)

 .751،   م2151الدمحمية، القاهرة، 
 موريتانيا الحالية، وتقع المدينة شمال شرق مدينة نواقشط.  (21)



- 14 - 
 

                                                                                                                                                                  

 .711قيطي، المرجع السابق،   أحمد بن األمين الشن (22)
 اليمين. 16: المخطو  السابق، اللوحة دمحم بن مسلم الديسفي(23)
: مخطو ، خزانة أهل أحمد محمود، شنقيط )نسخة محفوظة بجامعة تقاييد )وثائق موريتانية مختلفة((24)

 الوجه. 12، الورقة (2111فرايبورغ ألمانيا رقم 
دمحم بن حبت : نقالت صغيرة في تاري  بني حسان، مكتبة أنَّ بن دمحم الشي  الكنتي دمحم المختار والغالوي  (25)

 اليسار.11، اللوحة .2112الداودي، والته، م ج ف أ، رقم 
 .12عبد الرحمان السعدي: المصدر السابق،    (26)
الملـ   يوجد في البقاع المقدسة أوقاف مخصصة لكل جهة من جهات العالم اسسالمي، من ذل  ما قام به (27)

أسقيا دمحم الكبير عنـدما اشـتري بسـتانا فـي المدينـة المنـورة وأوقافـا أخـرى حبسـها علـى سـكان التكـرور. أنظـر: عبـد 
 . 31بق،   الرحمان السعدي المصدر السا

 .711أحمد بن األمين الشنقيطي، المرجع السابق،    (28)
 .716نفسه،    (29)
 للمزيد أنظر: المرجع نفسه. (30)
الدرة البهية في الشجرة البكرية، مخطو ، د ر، الخزانة البكريـة، تمنطـيط، ادرار،  العالم بكراوي: ينظر: دمحم (31)

 وما بعدها. 121وما بعدها. بول مارتي، القبائل البيضانية، المرجع السابق،    11،   الجزائر
منشورات معهـد الدراسـات اسفريقيـة، الرسالة الغالوية، تحقيق حما    ولد السالم، دمحم بن المختار الكنتي:  (32)
 .11،   1111، مطبعة الكوثر، الربا ، المغرب، 2 
 .13نفسه،    (33)
م(: منح الرب الغفور في ما أهمله صاحب فتح الشكور، 2123ـ  2115أبي بكر بن أحمد المصطفى )ت (34)

 .61   ،.1122، ليون، فرنسا، ENS E'DITIONSتحقيق دمحم األمين بن حمادي، 
 .ن11نفسه:     (35)
 .31نفسه:    (36)
 .272نفسه:    (37)
 .275نفسه:    (38)
أوالد ملو   فرع  من البرابي  بنو حسان، يقول بول مارتي أنهم كانوا رفاقا لكنتـه فـي الهجـرة، وهـم قسـمين  (39)

 .232القبائل البيضانية، المرجع السابق،    :البيض والسود. بول مارتي
 والجنوبية الشرقية من موريتانيا، أهم مدنها حاليا، النعمة، والته، عيون العترو .هي المنطقة الوسطى  (40)
 .211  ، 1حسن الوزان: المصدر السابق، ج (41)

(42)  Robert Cornevin : Histoire de l'Afrique, Imprimerie Bussière (Cher), 
France,1962, p357. 
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 .263   ،1حسن الوزان، المصدر السابق، ج (43)
م( : فــتح الشــكور فــي معرفــة 2117هـــ/2121البرتلــي الــوالتي دمحم بــن أبــي بكــر الصــديق أبــي عبــد   )ت (44)

 .36،   م2112أعيان علماء التكرور، تحقيق دمحم إبراهيم الكتاني ودمحم حجي، دار الغرب اسسالمي، بيروت، 
 .31البرتلي: المصدر السابق،    (45)
 .11نفسه،    (46)
التنيالنــي: تــراجم بعــض علمــاء ومشــائ  الشــي  عبــد الــرحمن بــن عمــر التنيالنــي، )  ان بــن عمــرعبــد الرحمــ (47)

 .57،   فهرست التنيالني(، خزانة تنيالن، أدرار، الجزائر
أحمـــد الحمـــدي: المختـــار الكنتـــي الكبيـــر مـــن خـــالل مخطوطـــه كشـــف الشـــبهات بـــالبراهين والبينـــات، مجلـــة  (48)

أكادميـة محكمـة، تصـدر عـن المركـز الجـامعي وردايـة، العـدد األول، ديسـمبر  الواحات للبحوث والدراسات: مجلـة
 وما بعدها. 255،   1116

 .13البرتلي الوالتي: المصدر السابق،     (49)
 .211   نفسه: (50)
 .71   نفسه: (51)
الغـرب حياتـه وشـعر (، دار  21رجـال فـي الـذاكرة ) الشـي  سـيدي دمحم اسداوعلـي قأحمد بالصافي جعفري:  (52)

 وما بعدها. 21،   م1111للنشر والتوزيع، وهران، الجزائر، 
 األرجح أنه من علماء بالد التكرور، انتسب إلى توات لكثرة تردد  عليها، وصار ال يعرف إال بالتواتي. (53)
 وما بعدها. 71المصدر السابق،   ( البرتلي الوالتي:54)
 (.7211، 5111تمبكتو، تحت رقمي: ) توجد نسختين من المؤلف في مركز أحمد بابا ب (55)
 .12المصدر السابق،    :البرتلي الوالتي (56)
 وما بعدها. 112نفسه،    (57)
 .66نفسه،    (58)
 نسبة إلى تسابيت. (59)
 .213البرتلي الوالتي: المصدر السابق،    (60)
جرميــة، فــي خزانــة تمــت إضــافة الغــالوي إلــى اســمه، والمخطــو  مــن ثــالث نســ  وهــو بعنــوان  مقدمــة األ (61)
 (.516، 171، 212قشط، تحت أرقام) نوا
توجد العديد من المخطوطات بهذا الخطاء منها ثالثة في مكتبة  نواقشط، وهي بعنوان   نظم عبد ربـه فـي  (62)

، أما المخطوطات المرقمة ب) 2161، 2252، 2511النحو( وال وجود للمؤلف فيها، وجاءت أرقامها كما يلي  
( فـــي نفـــ  الخزانـــة فقـــد جـــاءت تحـــت عنـــوان   عبيـــد ربـــه نظـــم مقدمـــة األجرميـــة  وتـــم ذكـــر 516، 171، 212

المؤلــف،) دمحم بــن اب التــواتي الغــالوي. أمــا المخطــو  الكامــل فتوجــد نســخة منــه بخزانــة بعبــد  ، تيمــي، ادرار، 
 الجزائر.
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 ورد في القصيدة األصلية وفي البيت األول: (63)
 ***      فـي كـل األمـور أحمد    قال ابن اب واسمه دمحم    

 وختمها ابن اب بذكر تاري  كتابتها بقوله :
 قد تم ما أتيح لي أن أنشئه     ***   في عام عشرين وألف ومئه  

 وقد وقع التحريف بالبيت األول، حيث ورد:   
 قال عبيد ربه واسمه دمحم     ***         في كل األمور أحمد

ذ زايــد األذان بــن الطالــب احمــد الشــنقيطي، بشــرح المنظومــة الــذي جــاء تحــت عنــوان )مصــباح قــام األســتا (64)
 .الساري شرح منظومة عبيد ربه الشنقيطي على المقدمة األجرومية في النحو(

 


