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 أليفـركة التـح ارـشـانت _1

بدأ التدوٌن التارٌخً منذ القرن التاسع الهجري )الخامس عشر المٌالدي( بوصفه اتجاها للكتابة التارٌخٌة،       
ت طٌلة ثالثة قرون بداٌة من دولة الموحدٌن لهجري هو محصلة إلنتاج فترة امتدوما وجد فً القرن التاسع ا

 .بالجزائرالتً كانت قاعدة لإلنتاج العلمً إلى عهد العثمانٌٌن 
 هً: ٌنر حركة التؤلٌف أو التدواانتشأسباب ومن 
ستوى عنه من تحوالت سٌاسٌة واجتماعٌة، لٌس فقط على م م، وما انجر1492هـ/897غرناطة عامسقوط _ 

 الحوض الغربً للبحر المتوسط بل على العالم اإلسالمً عموما
 .مجًء األتراك العثمانٌٌن إلى الجزائر وبداٌة عهد جدٌد بقٌادة البٌلرباٌات _
 .هجرة العلماء والمإرخٌن على وجه الخصوص، من الجزائر وإلٌها _

الذي افتتح القرن التاسع  "ابن قنفذ"مقدمتهم على ٌد مجموعة من المإرخٌن وفً عرفت حركة التؤلٌف وقد      
بكتابه "نظم الدّر والعقٌان فً شرف  "ًـس  ـن  ـ  الت"الهجري بكتابه "الفارسٌة فً مبادئ الدولة الحفصٌة"، وختمه 

 بنً زٌان".

    ة )العاشر، الحادي عشر والثانً عشر الهجري( والمتتبع لحركة التدوٌن التارٌخً ٌلحظ بؤّن القرون الثالث     
ٌّزت بضعف كبٌر فً اإلنتاج الفكري والثقافً، السٌما القرن العاشر الذي عرف نقصا كبٌرا فً عدد  قد تم
العلماء وفً المإلفات والمدونات، لذا نجد بعض المإرخٌن ٌطلقون على العهود التً تلت القرن التاسع الهجري 

افً والجمود الفكري، وٌحّملون الوجود العثمانً فً الجزائر تبعات هذا االنحطاط باعتباره بعهود االنحطاط الثق
 لم ٌإّسس جامعة مثل القروٌٌن أو األزهر أو الزٌتونة وهذا ما ٌبرّر هجرة كثٌر من العلماء الجزائرٌٌن.

اشر الهجري تحّوالت اإلسالمً مع مطلع القرن الع وفً السٌاق نفسه، شهدت الجزائر وبقٌة أجزاء المغرب
سٌاسٌة كبٌرة، أّدت بدورها إلى تحّوالت ثقافٌة وفكرٌة. لٌس غرضنا هو تتّبع المراحل التً مّر بها هذا التحول 
السٌاسً ولكن حسبنا أن نشٌر إلى أّن حركة التدوٌن التارٌخً، استمرت بعلماء شابهوا كبار المفكرٌن 

 ."أبو حامد العربً المشرفً" و "بو راس الناصر المعسكريأ" و "أحمد المقري"والمإرخٌن فً التؤلٌف منهم 
 

والجدٌر بالذكر أّن األحداث التً عرفها العالم اإلسالمً عامة والجزائر خالل العهد العثمانً خاصة،       
كالتحرشات الصلٌبٌة األوروبٌة على دول العالم العربً واإلسالمً )حملة نابلٌون على مصر، والصراع 

مدٌنة وهران(، جعلت مإرخً القرن الحادي عشر والثانً عشر الهجرٌٌن ٌقتصرون  الجزائري اإلسبانً على
فً أعمالهم على التوارٌخ المحلٌة والتراجم، وظل المإرخ الجزائري حبٌس منطقته الجغرافٌة، كما اختلط 

 .ارٌخٌة ٌعتمدون على شروح القصائدالتارٌخ باألدب، وصار معظم الذٌن ٌتناولون القضاٌا الت
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 "أبً راس الناصر"هذا نؤخذ مثال للتوضٌح عن ولتوضٌح 

 

 الناصر راس أبي عند التاريخية الكتابة طبيعة _1_1

التؤلٌف لّما كان التارٌخ مهما فً حٌاة األمم والشعوب، كان من البدٌهً أن ٌزداد االهتمام به وبؤسالٌب     
الكتابة وبمناهج الدراسة والبحث فٌه، ومن ثّم تعددت وتنوعت تلك األسالٌب والمناهج. لقد أسهم فً ذلك كثٌر و

واحدا منهم، ألهمٌة كتاباته  "أبو راس الناصر المعسكري"ب، والمسلمٌن، وٌعتبر الشٌخ من المإرخٌن العر
 التارٌخٌة وإسهاماته فً حركة التدوٌن التارٌخً.

، بقلعة بنً راشد، م1737هـ/1150عام  "المعسكريأبو راس محمد بن أحمد بن الناصر الراشدي "ولد      
 .قرب مدٌنة معسكر بالغرب الجزائري

ٌعّد مولد أبً راس بمثابة إشعاع علمً ظهر بمعسكر خصوصا وبالجهة الغربٌة عموما، إن لم نقل للعالم       
محمد بن عبد "عن سٌرته الذاتٌة، مثل  الباحثٌن والمإرخٌن ٌخصصون فصوالالعربً كله، وهو ما دفع بعض 

-Gabriel-Isidor Faure، باإلضافة إلى عّدة أجانب نذكر منهم الجنرال فوربٌقً "الكرٌم الجزائري
Biguet  والباحث أرنود ،Arnaud Marc-Antoine. 
       االعتزاز لما تمتاز به من دقة وتحرٌات للتوارٌخ الهامة، ٌعتبر أبو راس شخصٌة علمٌة فذة، تثٌر        

ال سٌما فترة التواجد العثمانً بالجزائر من جهة، وصراعها مع اإلسبان من جهة أخرى. تتلمذ أبو راس مثل 
غٌره من علماء عصره على ٌد عدة شٌوخ كان لهم الفضل الكبٌر فً التؤثٌر فً ملكته الفكرٌة والمعرفٌة حٌث 

جاز، كما كان لهم دور فً بروز هذه الشخصٌة التً استطاعت بذكائها وكتاباتها التارٌخٌة أن تحظى أجٌز وأ
 باهتمام الخلفاء فً عصره والمإرخٌن والباحثٌن من بعده.

عبد القادر بن عبد "الشٌخ و، "حمد بن أحمد بن الناصرأ"والده الشٌخ  العلماء الذٌن تتلمذ على ٌدٌهم:هم أ      
الذي أفنى عمره بٌن  "العربً بن نافلةٌخ "الش، راشدٌةالذي كان ٌدعى بشٌخ الجماعة وإمام ال "هللا المشرفً

 وغٌرهم من علماء العصر.... تالوة القرآن ودراسة
 

 :العلـمية آثـاره أ_

خلف أبو راس كتبا كثٌرة فً مجال التارٌخ وغٌره، بعضها موجود وبعضها مفقود، وقد ُذكر أّن مجموع     
هناك من قال أّن ما ألّفه بلغ نحو  50تآلٌفه بلغت نحو  كتابا فً التفسٌر والتارٌخ واألدب والتراجم والرحالت، و 

وصغٌر، وبٌن تؤلٌف وشرح وتعلٌق  مصنًفا فً مختلف األغراض، بٌن كبٌر 137كتاًبا، وُنسب إلٌه  63
ٌُعتبر فً حكم المفقود.  وتلخٌص، منها ما ُنشر، ومنها ما زال محفوظا، ومنها ما 

ٌوم الخامس عشر من شعبان من سنة ثمان وثالثٌن ومائتٌن وألف  "أبً راس الناصر"العالمة  توفً      
 .م عن عمر ناهز التسعٌن سنة1823هـ/1238للهجرة 
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