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اللغة العربية  تعد الزوايا من بني أهم املؤسسات التعليمية اليت كان هلا دور بارز يف احلفاظ على تعليم

يف اجلزائر، وتعرف هذه األخرية انتشارا كبريا للزوايا على مستوى كافة ترا�ا، ومن أهم املناطق  اليت 

أدت الزوايا يف منطقة توات دور املؤسسات التعليمية  إذيتواجد �ا عدد معترب من الزوايا هي توات، 

  .بري يف احلفاظ على اللغة العربيةوسامهت بشكل ك

ائل تعليم اللغة العربية يف زوايا توات وفق الطريقة التقليدية، وهذا باعتماد على جمموعة من الوسويتم 

كشف جانب من إىل  سائل، و�دف من وراء ذلك براز أهم هذه الو إالتعليمية القدمية، وسنحاول 

أمهية كبرية يف  اجلوانب اليت كان الدرس التعليمي يرتكز عليها يف زوايا منطقة توات، وهذا املوضوع له

 .ة وتطوير آليات التعليم احلديثةمعاجل

 .متونزوايا، توات، لوح، ، وسائل التعليم :الكلمات المفتاح

 Abstract :  
Zawaya are considered to be among the most important educational 

institutions that have had a prominent role in preserving the teaching of 
the Arabic language in Algeria. The latter is known for a great spread of 
Zawaya across its territory. Among the prominent ones is that of Twat 
where Zawaya played a crucial role as educational institutions that are 
known for their significant contribution in preserving the Arabic 
language. 

 The Arabic language is taught in the Zawaya of Touat according to 
the traditional ways, based on a set of old educational methods. Trying 
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to demonstrate those methods, this is an endeavor to manipulate and 
ddisplay some of the aspects on which a lecture is based in the Zawaya 
of Twat.  This subject matter is considerably gnificant in addressing and 
developing modern education mechanisms. 

Keywords: Teaching Methods, Twat, Slate(Lawh), Mutoun. 

  
 

  : توطئة -أوال

قة توات الواقعة جنوب اجلزائر من بني أكثر املناطق اليت تنتشر فيها الزوايا، وهي تعد منط

توايت، وتعتمد هذه الزوايا يف طريقة تعليمها اليف ا�تمع  مراكز علمية هلا ثقل كبري ومؤثر تعترب

عترب قليلة لعلوم اللغة العربية وغريها من املعارف على جمموعة من الوسائل التعليمية البسيطة واليت ت

وقدمية، ورغم ذلك فقد تكون بواسطة هذه الوسائل البسيطة عدد كبري من العلماء الذين ُيشهد 

بأن هلم قدم راسخة يف اللغة العربية، فقد ألفوا املؤلفات، ونظموا األشعار، وشرحوا الكتب وقيدوا 

  .عليها الشروح واحلواشي

ماهي أهم الوسائل التعليمية اليت : اومن هنا تعرتينا جمموعة من التساؤالت يف مقدمته

تعتمد عليها زوايا توات يف تعليم الدرس اللغوي؟ وكيف سامهت هذه الوسائل يف احلفاظ على 

اللغة  العربية يف املنطقة؟ لعل من أبرز الوسائل املستخدمة يف تعليم اللغة العربية يف زوايا توات هي 

يف نقل املعارف اللغوية من جيل  اكبري   اواليت أدت دور واملنظومات والشروح، والدواة اللوح والقلم 

إىل جيل وهذا عن طريق احلفاظ على املتون واملسائل اللغوية حمفوظة، وكذا ساعدت هذه الوسائل 

التعليمية يف نقل املعارف اللغوية من املعلم إىل املتعلم وكذا سامهت يف تبسيط الدرس اللغوي من 

  .أجل وصوله لذهن املتلقي

دف من وراء هذا البحث الستظهار نوع الوسائل التعليمية املتاحة يف الزوايا التواتية و�

وتسليط الضوء عليها من أجل مزيد من الدراسات اليت تصب يف هذا السياق، وهذا لنساهم يف 

بلورة منهج تعليمي مبين على األصول التعليمية العربية اليت تتوافق والبيئة االجتماعية والثقافية 

تمعنا، وهذا من خالل التأصيل ملنهج منبثق من بيئة املتعلم يساهم يف ربطه مبحيطه، وهذا ألن �

  .تطور تعليم اللغة العربية مرهون بفهم هذه املعطيات الدقيقة

  .  تعاريف - ثانيا
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  :تعريف الزاوية -1

  :لغة  -  أ

. فانـَْزَوى، حنَّاه فـَتَـَنحَّى مصدر زوى الشيَء يـَْزِويه زيّاً وُزويّاً : الزَّيُّ : زوي: "يقول ابن منظور

إن اهللا تعاىل َزَوى ِيلَ األرض فُأريُت : ويف احلديث. َمجَْعُتُه وقبضتهُ : وزوْيُت الشيءَ . قـََبضهُ : وَزواهُ 

 1"واحدُة الزوايا: والزَّاوية. وانزوى القوم بعضهم إىل بعض إذا تدانْوا وتضامُّوا. ...مشارَِقها ومغارَِ�ا

يشتق من الفعل انزوى مبعىن ابتعد وانعزل ومسيت كذلك ألن الذين فكروا يف  فلفظ الزاوية إذا

وورد لفظ زوى يف كالم العرب   ،بناءها أّول مرّة اختاروا االنزواء �ا بعيدا عن األماكن العامة

  :من بينها قول األعشىو وأشعارهم 

ا  فَ رْ ــــــــــــــالطَّ  ضُّ يـَغُ  يدُ زِ يَ  نَـيْ َزوَ ** ُدوِين َكـَأمنَّ   مُ جِ اَ ــــــاحملَ  يَّ لَ عَ  هِ ى بـَْنيَ َعيـْ

    2مُ اغِ رَ  كَ فُ نْـ أَ  وَ الَّ ي إِ ِـ نقَ لْ  تَـ َال وَ ** ى وَ زَ ا انْـ مَ  كَ يْ نَـ يْـ عَ  ْنيِ بَـ  نْ مِ  طْ ْنَبسِ يَـ  الَ فَ 

وعلى حسب التعريف اللغوي يتبني لنا أن معىن لفظ انزوى حيمل عديد الدالالت 

ال واالعتكاف بعيد عن الناس وقد حيمل داللة عكسية تكون املتقاربة من بعضها كاالبتعاد واالنعز 

تدل عل التقارب والتضامن حني يستعمل يف سياقات مغايرة فحني نقول انزوى القوم يصبح 

جيتمع فيه "املعىن هنا يدل على التقارب كما رأينا يف تعريف ابن منظور، فالزوايا هي كذلك مكان 

وهذا عن  3"املال هلا بالطرق املشروعة لتمويلها وتسري نظمها الضيوف والفقراء وطلبة العلم وُجيمع

  .طريق الوقف واهلبات واألحباس

 :اصطالحا   -  ب

من التعريف اللغوي يتضح أن معىن الزاوية يف االصطالح حيمل أحد معاين الزاوية من 

راء تواجد حيث داللة اللفظ اللغوية، فإما حيمل معىن االنزواء واالبتعاد، وهذا ما يفسر السر من و 

أكثر الزوايا يف مناطق منعزلة بعيدة عن السكان يف اخلالء والرباري واجلبال، أو حيمل معاين أخرى 

آخر حيمله  ىنوهذا حييلنا على مع 4"زوي الشيء أو زواه مبعىن قبضه معه" غري هذا املعىن فنقول 

لح بتعدد السياقات اليت مصطلح الزاوية وهو مجع الناس ومل مشلهم بداخلها، فتعددت داللة املصط

البعد، واالنعزال، والقبض، واجلمع، والتضامن، والتكافل، والركن، : يرد فيها فيفهم من لفظة الزاوية

  .وأساس البناء، والزاوية اهلندسية
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 اللفظ رت معها داللة لفظ الزاوية فأصبحولكن دور الزوايا تطور مع مرور الوقت وتطو 

رآن الكرمي وتعليم أصول الدين اإلسالمي والعلم الشرعي ونشر مراكز حتفيظ الق" اليوم يعين 

  .وهذا ما هو عليه حال أكثر الزوايا يف هذا الزمن. 5"األخالق والفضائل اإلسالمية

 .تعريف توات -2

لقد تعددت الروايات يف أصل تسمية منطقة توات �ذا االسم ووصلت حد التباين 

رخني منطقة توات يف كتبهم، من بينهم ابن خلدون واالختالف، وذكر العديد من العلماء واملؤ 

وفواكه بالد السودان كلها من قصور صحراء املغرب مثل توات " الذي ذكرها يف املقدمة فقال 

وعبد الرمحان السعدي الذي حكى أن سلطان مايل كنكن موسى الذي  6"وتكدرارين ووركالن

لقرن الثامن يف قوة عظيمة ومجاعة كثرية ذكره بالصالح والعدل كان ذاهبا إىل احلج يف أوائل ا

ومشي بطريق والت يف العوايل، وعلى موضع توات فتخلف هناك كثري من أصحابه لوجع رّجل "

أصا�م يف ذلك املشي تسمى توات يف كالمهم فانقطعوا �ا وتوطنوا فيها، فسمي املوضع باسم 

عقبة بن نافع الفهري بالد املغرب، ملا استفتح "كما توجد رواية ثانية وهي أنه    7"تلك العلة

ه، 62ووصل ساحله، مث عاد لواد نون ودرعة وسجلماسة، وصل خيله توات، ودخل بتاريخ 

فسأهلم عن هذه البالد يعين توات، وعن ما يسمع ويفشى عنها من الضعف، هل توايت لنفي 

�ا توايت، فتغري اللفظ فأجابوه بأ�ا توايت، فنطلق اللسان بذلك أ... ا�رمني من عصاة املغرب،

  .8"على لسان  العامة لضرب من التخفيف

هل هو من "وهناك من يرى أن أصل اخلالف يرجع إىل التباين يف اشتقاق كلمة توات 

فنجد يف الصحاح   9"الفعل واتى يوايت، أو هو اسم للمغارم، أي األتوات، أو هو غري هذا وذاك

بينما يعُدَها  10"توات هو الفواكه الفاكهة، واجلمع أتوات": أن الفيومي ذكرها مبعىن األتوات فقال

اجلزء "آخرون كلمة بربرية تطلق على املكان املنخفض بعض الشيء ويطلقون اللفظة على ذلك 

ويعتقد الكثري من املؤرخني . 11"الداخل من جسم اإلنسان، والذي يقع حتت القفص الصدري

اإلسالم عجم ال عربية فيه، وبأن الرببر هم من سكنوها لتاريخ املنطقة أن أهل القطر التوايت قبل 

تسميات "قبل اإلسالم ونزحوا إليها من خمتلف املناطق ودخلوها وحيتجوا القائلون �ذا القول بأن 

  12"القصور التواتية جاءت بلغتهم الزناتية الذين دخلوا توات بعد سقوط دولتهم زناتة باملغرب

توايت العبادة أي "لطاهري أن أصل تسميت املنطقة بتوات هو أ�ا بينما يرى الشيخ موالي أمحد ا
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وهناك الكثري من اآلراء  13"تليق �ا، ألن كل من قدم إليها من األولياء املنقطعني تواتيه للعبادة

  . حول أصل كلمة توات تصل حد التباين واالختالف، ال يسع املقام لذكرها

صحراء يف أعلى "يه اسم توات فهو عبارة عن أما املكان اجلغرايف الذي أصبح يطلق عل

وغرب عشرون . املغرب ذات خنيل وأشجار وعيون بينها وبني سجلماسة ثالثة عشر يوما جوفا

يوما ألول السودان ومن اغدامس عشرون يوما ومن بالد الزاب عشرة أيام شرقا ومن ناحية أوالد 

من واحات الصحراء اجلزائرية جمموعة "وهي تتشكل يف األصل من   14"عيسى مقدار أسبوع

اجلنوبية الغربية تؤلف يف جمموعها إقليم عبور ما بني سفوح األطلس اجلنويب وبالد السودان حيدها 

من الشمال العرق الغريب وهضبة تادمايت ومن اجلنوب هضبة مويدير ويشكل واد الساورة الطريق 

وجودة يف اجلنوب اجلزائري وذلك وهي تعد من بني أهم األقاليم امل 15"التجاري إلقليم توات

بسبب موقعها اجلغرايف الذي يتوسط الصحراء اجلزائرية، وكو�ا حمطة رئيسية متر �ا القوافل 

  .التجارية وقوافل احلجاج، وهذا األمر جعل العديد من سكان املناطق احملاذية هلا يستقرون �ا

  :الوسائل التعليمية مفهومها وأهميتها - ثالثا

  .سائل التعليميةمفهوم الو  -1

اختلف علماء الرتبية يف مفهوم الوسائل التعليمية، وهذا االختالف راجع يف األساس 

الختالف املسمى فلم يتفقوا على إطالق مصطلح الوسائل التعليمية بل اختلفوا فيه والسبب وراء 

سمعية، وسائل اإليضاح، الوسائل البصرية، الوسائل ال"ذلك هو تعدد مسميا�ا فيطلق عليها 

وهذا االختالف يف التسمية ينتج عنه . 16"الوسائل العينية، الوسائل التعليمية، تكنولوجيا التعليم

  .اختالف يف املفهوم

جمموعة من اخلربات واملواد واألدوات اليت يستخدمها املعلم "فهناك من عرفها على أ�ا  

خارجه �دف حتسني التعليم، لنقل املعلومات إىل ذهن التلميذ سواء داخل الصف الدراسي أو 

وهلذا ميكن القول بأن الوسائل التعليمية تشمل كل  17"الذي يعترب التلميذ النقطة األساسية فيه

األجهزة واألدوات واملواد اليت يستخدمها املعلم لتحسني عملية التعليم والتعلم،  بينما عرفها 

للمدرس أن يعلم عددا أكرب من التالميذ  األدوات والطرائق التعليمية اليت تتيح"آخرون على أ�ا  

كافة األدوات واألجهزة اليت يستعني �ا املعلم، "وهي تشمل  18"تعليما أفضل وأسرع وبأقل جهد
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واختالف املفهوم يف الدراسات العربية  ال  19"لتحقيق األهداف الرتبوية يف عملية التعليم والتعلم

 .د من املفاهيم ويف خمتلف امليادين والعلوميقتصر على الوسائل التعليمية بل يشمل العدي

  .أهمية الوسائل التعليمية -2

صال املعلومة لذهن املتلقي فهي يللوسائل التعليمية أمهية كبرية يف إجناح الدرس ويف إ

توفري الوقت واجلهد، وتساعد على الفهم بتوضيح املعاين ا�ردة إذا ما ارتبطت "تساعد على 

  :ذلكئدها كومن فوا 20"بأشياء حمسوسة

 .تثري االهتمام واالنتباه -

 .يف تلقي املعلومات جتعل الطالب أكثر فعالية  -

 .وهذا خبلق بيئة تعليمية حمفزة تساعد على التعليم األفضل  -

 .وحتفزهم على البحث والقراءة لطالباتثري النشاط الذايت لدى   -

ل ربط الدال وذلك من خالوأكثر عمقًا  وأعظم كفايةً  جتعل التعليم أبقى أثرًا  -

 .باملدلول وخلق صورة ذهنية سليمة يف عقل املتعلم

 .وقوة الرتكيز يف متابعة الفكرةتنمي االستمرار   -

 21.تزيد الثروة اللفظية لدى الطالب  -

وهذا طبعا خيتلف على حسب الوسيلة وطبيعة مستخدمها فلكل طالب عقلية معينة جتعله  

 الفيزيولوجيالفروق الفردية لدون غريها فالطبيعة  من الوسائل ةمييل ويرغب يف استخدام جمموع

  . وتركيبة الدماغ ختتلف من شخص آلخر ومن جنس جلنس آخر

 .الوسائل التعليمية في زوايا توات - رابعا

 القلم: تعتمد الزوايا يف توات على جمموعة من األدوات والوسائل يف تعليم اللغة العربية منها

لشروح، وهي أبرز الوسائل اليت يتم استخدامها تقريبا يف كل الزوايا، ، واللوح، واملتون، واوالدواة

واليت �دف من خالهلا إىل تسهيل تعليم الطالب وتلقنهم علوم اللغة العربية وغريها من املعارف، 

من بني أقدم الوسائل التعليمية اليت عرفها االنسان ) اللوحة والقلم واملتون(وتعترب هذه الوسائل 

فال  22"عماد احلياة احملضرية"على استخدامها منذ قرون، حبيث يعد اللوح والقلم  واليت عكف

  . ميكن االستغناء عنهما فهما أبرز األدوات اليت يتم التعليم بواسطتهما يف الزوايا عموما



  في اللغة واألدب إشكاالتمجلة        2021: السنة 2: عدد 10: مجلد
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  1102 -  1089: ص 

 

1095 

  University of Tamanghasset Algeria                                                   اجلزائر  -تامنغست جامعة

  
 .لقلم والدواة واللوحا  -  أ

هو عبارة عن قطعة  مستطيلة الشكل مصنوعة من اخلشب اجلاف، وليس له : اللوح -1

عاد حمددة يف الغالب يكون متوسط احلجم، وال يستخدم فيه خشب بعينه إال أنه يستحسن أب

اختيار ما هو معروف من اخلشب جبودته، يستخدم يف ترطيبه الصلصال، ويف حياة الطفل التوايت 

ويوم يأخذ فيه قلمه فيبدأ يف كتابة  –يقولون قد دخل املدرسة  –يومان متميزان يوم حيمل اللوح "

وهذا يظهر العالقة املميزة اليت تربط الطفل بلوحه، ألنه يصبح رفيق دربه فتجده  23"ه بنفسهلوح

صوب احملضرة، ويرافقه حىت ينهى املرحلة األخرية من  ايف أمت السعادة وهو يتقلد لوحه متجه

  .تعلمه يف الزاوية، فهو يتعلق به وحيرص عليه أشد احلرص

ف التعليمية داخل الزاوية، فهو أحد أهم الوسائل ويستخدم اللوح يف العديد من املواق

يكتب املعلم يف اللوح اآليات بقلم الرصاص او مبا "التعليمية اليت يتم االعتماد عليها، حيث 

يظهر تأثريه يف اللوح ليتابع ذلك الصيب بالقلم واحلرب حىت يتدرب على وضع احلروف 

اللوح كذلك يف كتابة القرآن الكرمي قصد حفظه، ويبدأ الطالب يف   ويستخدم الصيب 24"وحتسينها

كتابة املتون يف آخر اللوح مع سور القرآن اليت يكتبها عليه، ويتوجب على كل الطلبة احلضور 

لوحه وجيلسون قبالة املعلم، وعندما يتم كل واحد منهم بعد صالة الصبح إىل الزاوية فيأخذ  

الشيخ وبعد العرض ميحي اللوح إن كان حافظ ملا فيه وإن مل  التلميذ حفظ لوحه يعرض على

يكن كذلك يرجع حىت حيفظ اللوح جيدا، ومن إجيابيات استخدام اللوح كونه يساعد الطالب 
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على حفظ ما ميليه الشيخ ويتعلم عليه اخلط، كما أن طبيعة اللوح اخلشبية جتعله وسيلة صحية 

  .غري ضارة

  
  اللوح   - ب

ويتم وهذا باستخدام الدواة، تم الكتابة على اللوح بواسطة القلم ت :والدواة القلم -2

وهذا  25"القصب أو من جريد النخيل وأعواد دقيقة مسطحة"صناعة األقالم يف منطقة توات من 

لكون النخيل والقصب من بني أبرز وأهم املوارد اليت يتم اإلعتماد عليها يف صناعة الكثري من 

صحراوية، هلذا يعتمد الطلبة عليهما يف صناعة األقالم وخيرتون لذلك األدوات اليت ختص احلياة ال

شكل  يبة وهذا من أجل احلصول على قلم ذمن األعواد ما استقام واستوى وجف من  الرطو 

مميز وجودته عالية ال يلتوي مع طول االستخدام وال ميتص الكثري من احلرب، كما أنه يسهل 

على الشكل املرغوب فيه، وغالبًا ما يكون طوله دون  التحكم يف شكله عند صناعته فيخرج

الشرب، وهذا الطول من أجل أن يتناسب مع قبضة اليد حبيث يسهل على املستخدم استخدامه 

والكتابة به على اللوح، وتعد هذه األداة اقتصادية من ناحية ومن ناحية أخرى تساهم يف تعليم 

املدرسية مما يساهم يف رفع حّس املسؤولية  على نفسه يف صناعة أغراضه االعتمادالطالب 

  .على نفسه واالعتماد

أما عن طريقة صناعته فإن لذلك معاير وحرفية خاصة يتقنها الطلبة وهي من بني االمور 

اليت جيب على املتعلم إتقا�ا، فبعد أن يتخري الطلبة العود اجليد من القصب أو جريد النخل 

شفرة يأخذون من وسطه وأطرافه حىت إذا دق رأسه شقوه من  يقومون بربي رأس العود مبوس أو"

خيتارون  26"النصف شقًا خفيفًا دقيقًا به يسهل انسياب احلرب وغالبًا ما تكون للطلب عدة أقالم

  .من بينها على حسب نوع اخلط الذي يريد الكتابة به أو يقومون بتعويض ما تلف منها أو ضاع



  في اللغة واألدب إشكاالتمجلة        2021: السنة 2: عدد 10: مجلد
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  1102 -  1089: ص 

 

1097 

  University of Tamanghasset Algeria                                                   اجلزائر  -تامنغست جامعة

الكتابة فوق األلواح، ويستخدم يف ذلك نوع من  ويتم استخدام هذه األقالم من أجل

فيصنع من صوف الغنم ويكون "الذي يتم صناعته من قبل الطالب و  يسمى الدواة احلرب اخلاص

حبيث يتم احضار سوف الغنم وتنقيته جيد ومن بعدها يتم حرقه ويضاف له املاء  27"أسود اللون

  . الحتفاظ به مع األقالمبكمية معلومة، ومن مث يوضع يف قارورة خاصة ويتم ا

  
  .القلم والدواة - ج

ال يكاد يوجد علٌم من العلوم اليت يتم تدريسها يف الزوايا مبنطقة ): المتون(المنظومات  -3

توات، إال ومت اختصاره يف منظومات أو ما يعرف باملتون، سواء من قبل علماء املنطقة أو مما هو 

إعادة تأليف كتاب أو اختصاره "ملنظومات على أ�ا موجود ضمن الرتاث اللغوي العريب، وتعّرف ا

ويتم صياغتها على هذا الشكل من أجل أن تسهيل  28"يف شكل منظومات شعرية تعليمية

من مسات الشعر إالّ "حفظها على طلبة العلم خاصة ما تعلق بالفقه واللغة العربية، وهي ليس هلا 

ويف  29"رت على املعلومات واحلقائق العلمّيةالوزن والقافية، وخلت من العواطف واألخيلة واقتص

الغالب تكون املنظومات من كامل الرجز أو مشطوره لسهولته ولقد فسر الباحثون هذا امليل يف 

ويضاف إىل ذلك ...رغبة الشعوب يف التغين بالكالم،"نظم العلوم على شكل منظومات إىل 

وقواعده عن ظهر قلب ألن لغة النظم اجلانب التعليمي الذي يراد به للمتعلم أن حيفظ العلم 

لشعر من ميزات أخرى فهو أعلق يف الذاكرة وأقرب إىل لوكذلك ملا  30"مركزة مضغوطة موجزة

ضبط "كما حتوي هذه املتون على الكثري من القواعد والشواهد اليت تساعد املتعلم على . القلب

طق، ويسلم القلم من اخلطأ يف الكلمات، ونظام تأليف اجلمل، ليسلم اللسان من اخلطأ يف الن
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فهي من أهم الوسائل اليت تساعد على التمكن من قواعد العلوم ومسائلها مبختلف  31"الكتابة

  .فروعها وأصوهلا

الدرة األلفية، وهي "وعرف ميدان اللغة الكثري من املنظومات اللغوية، وهذا على غرار 

لها الكثري من املنظومات وخاصة يف هلا العديد من الشروح، ويوجد قب  32"منظومة يف النحو

النحو، فقد ذكر أن أول من نظم أرجوزة يف النحو هو أمحد بن منصور اليشكري فقد ذكره 

 33"له أرجوزة يف النحو: نقل عنه أبو حيان يف االرتشاف، وقال "السيوطي يف بغية الوعاة فقال 

  .وجاء من بعده الكثري ممن سلكوا مسلكه يف نظم العلوم

شتغال العديد من العلماء على هذا النوع من املنظومات، ومن امنطقة توات وشهدت 

أبرزهم الشيخ حممد الزجالوي، حممد بن بادي، عبد الطرمي بن بابا حيدا والكثري منها ال يزال 

  .على شكل خمطوطات يف خزائن توات

ُأّب ومن بني أشهر من نظموا املنظومات اللغوية يف توات جند على رأسهم حممد بن 

يف أمساء البحور الشعرية نظم يف ، درر النحو يف فك البحور نظم يف علم العروض: (املزمري له

نزهة احللوم يف ، حبور الشعر وما يصيبها من علل وزحافات نظم يف علم العروض، علم العروض

كشف الغموم يف نظم مقدمة ابن آجروم نظم يف ،  نظم منثور ابن آجروم نظم يف النحو

 .وهذا يؤكد على املكانة اليت حتض �ا اللغة العربية عند علماء توات 34.)النحو

وهذا النوع من التصنيف قدمي بقدم التأليف عند العرب فالكثري من الكتب  :الشروح  -4

القدمية عليها شروح عديدة سواء يف علوم اللغة أو غريها من العلوم واألمثلة كثرية منها شرح 

شرح حدود النحو لآلمدي، شرح اللمع البن جين، شرح األمنوذج مفصل الزخمشري البن يعيش، "

عمل جاء لتوضيح كل الغموض الوارد يف املنت، "فالشروح إمنا هي يف األصل    35"يف النحو

فيه الغاية منها تفسري الغامض وتفكيك ا�مل وتبيان املعاين اخلفية، وهذه  36"وتفصيل ما أمجل

ومل يكن ابتداعا من عندهم، ولكنه منتشر يف هذه املنطقة النوع من التأليف عرفه أهل توات 

بكثرة فنجد أن علماء املنطقة عكفوا على شرح العديد من الكتب واملنظومات الطوال لطال�م 

  .من أجل أن ييسروا عليهم اكتساب العلم وحيفزوهم على محل اهلمة العالية يف طلبه واحلرص عليه

خمتصر خليل، وكذلك منت "ويف شىت العلوم خاصة ولعلماء توات الكثري من الشروح   

سهامات يف شرح الكتب املتعلقة أما يف اللغة فلهم عديد اإل 37"ابن عاشر يف الفقه املالكي
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بالنحو والبالغة والعروض والصرف، ويف العديد من احلاالت يتم هذا األمر عن طريق مجع 

ليمهم فيقيدون شروح املشايخ اليت جتمع يف ما الشروح اليت يقدمها الشيخ أو املعلم للطلبة أثناء تع

بعد لتصبح شرح على نظم أو كتاب، هلذا ميكن القول أن طريقة التدريس يف منطقة توات هلا 

دخل مباشر يف إثراء خزائن توات مبثل هذه التآليف، وأن لطلبة املشايخ دور فعال كذلك يف انتاج 

  .رية وصغرية يتلفظ �ا املعلمالشروح، وهذا من خالل حرصهم على تدوين كل كب

كثر من الشروح يف منطقة توات، وهي متعلقة باجلانب ومن مجلة الكتب اليت عليها    

مقدمة ابن آجروم اليت عليها العديد من الشروح  "اللغوي نذكر منها على سبيل التمثيل ال احلصر 

ا على منظومة املقصور ومن أشهرها شرح ابن أّب املزمري، كما وضع سيدي املختار الكنيت شرح

وهذا الكم الكبري  38"واملمدود البن دريد يف علم الصرف، وقام البعض بشرح أبواب من األلفية

من الشروح يعزز من قيمة اللغة العربية يف املنطقة كما يساعد يف تعليمها وتعلمها وسط أهل 

  .املنطقة

 :خاتمة -خامسا

تمد عليها زوايا توات يف تعليم اللغة العربية هي ن الوسائل التعليمية اليت تعإميكننا القول   

، ورغم ذلك إىل أنه خترج )املتون، الشروح(وسائل بسيطة تتمثل يف اللوح والقلم ومجلة من الكتب

ايب وآخر سليب كما ألي إجيوهلذه الوسائل جانب . يف كل عصر بفضلها رجال محلوا لواء العلم

ن األحوال وميكن حصر أهم ما توصلنا إليه يف هذه صناعة بشرية ال ميكن هلا الكمال حبال م

  .الدراسة يف اآليت

  . تعد الزوايا أهم املراكز التعليمية اليت حافظة على تعليم اللغة العربية -

  .الوسيلة التعليمة من أهم ركائز جناح العلمية التعليمية -

وسائل غري ناجعة ال ميكن اعتبار الوسائل التعليمية اليت تعتمدها الزوايا يف توات أ�ا  -

بسبب قدمها ألن الواقع حيكي عكس هذا فهذه الوسائل سامهت بشكل مباشر يف 

 .تطوير تعليم اللغة العربية يف املنطقة وترقيتها

 .يعد اللوح والقلم واملتون من بني أهم الوسائل التعليمية يف زوايا توات -
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عاطفيا أل�م يقمون يف الغالب الوسائل التعليمية يف الزوايا مرتبطة باملتعلمني ارتباطا   -

 ارابط قلشروح واملتون بأيديهم، وهذا خيلبصناعة األقالم واأللواح بأنفسهم وتدوين ا

 .بني الوسيلة واملتعلم ويعزز من استخدامها امتين

وما قدمناه يف هذه الدراسة ما هو إىل قليل من كثري، وحيتاج هذا املوضوع إىل مزيد من 

يصل بنا األمر لتأصيل ملنهج تربوي تعليمي مستنبط من رحم البيئة اليت الدراسة والبحث لعله 

  .يعيش فيها متعلمينا

  

  :هوامش

                                                           
-14/363ه، ص1414، بريوت، لبنان،3، طابن منظور األنصاري، لسان العرب، دار صادرمجال الدين  1

364.  
دار مكتبة اآلداب باجلمامريت، حممد حسني، : األعشى الكبري ميون بن قيس، ديوان األعشى، شرح و ت 2

  .79:املطبعة النموذجية، ص
ما حممد باي بلعامل، الرحلة العلية إىل منطقة توات لذكر بعض األعالم واألثار واملخطوطات والعادات و : ينظر 3

  .340، ص 2015يربط توات من جهات، دار املعرفة الدولية لنشر والتوزيع، احلراش، اجلزائر، 
  .14/363ابن منظور، لسان العرب، املصدر السابق، ص  4
عبد العزيز شهيب، الزوايا والصوفية والعزابة واإلحتالل الفرنسي يف اجلزائر، دار الغرب للنشر والتوزيع، وهران،  5

  .13اجلزائر، ص
  .70، ص2001عبد الرمحن بن خلدون، مقدمة ابن خلدون، دار الفكر، بريوت، لبنان،   6
  . 07، ص1898باريس، فرنسا،  عبد الرمحن السعدي، تاريخ السودان، ت هوداس بنوة، 7
، 2009، اجلزائر، 1أمحد أبّا الّصايف جعفري، احلركة األدبية يف إقليم توات، منشورات احلضارة، ط: ينظر 8

  .17ص
  .19املرجع نفسه، ص 9

  .1/108، 1921، القاهرة، مصر، 4أمحد بن حممد الفيومي، املصباح املنري، املطبعة األمريية، ط 10
  .79، ص2002بوساحة، أصل أقدم اللغات يف أمساء أماكن اجلزائر، دار هومة،  اجلزائر،  11
، 2010العصرية، برج الكيفان، اجلزائر، عبد احلميد بكري، النبذة يف تاريخ توات وأعالمها، دار الطباعة  12

  .11ص
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