أبو راس الناصري املعسكري ،املؤرخ و الشاهد على عصره
الًضال الػامت من الىاط ًجهلىن الكثحر غن ألاخباس الىاسدة في مخؼىػاث الػالمت الجضائشي "أبى ساط الىاصش
املػعكشي" (1110ه1131/م – 1231ه1123/م) سغم غضاسة إهخاجه املػشفي ورًىع صيخه في صماهه ،والاىخمام الزي
حاصجه بػع مؤلفاجه خالل الفترة الاظخػماسٍت 1وبػذ اظخلالل الجضائش .في ىزا إلاػاس ،ظبم ملشكض البحث في
ألاهثروبىلىجيا الاجخماغيت والثلافيت أن اىخم بأحذ مخؼىػاث أبي اط ،و ّ
ٌػذ الكخاب الزي بحن أًذًىا املحاولت
س
البحثيت الثاهيت بلعم ظىظيىأهثروبىلىجيا الخاسٍخ والزاكشة؛ اظخػان خاللها الضمالء بن غمش حمذادو ،الػشبي
بىغمامت وكذوس غبذ هللا الثاوي باملخؼىػاث املخىفشة لخحليم "صىش الشماسٍخ في غلم الخاسٍخ" وغشض ملذمت هلذًت
حىله.
ففي الذساظت ألاولى ،غكف محمذ غالم 2غلى إبشاص ما وسد في مؤلف أبي ساط املىظىم "عجائب ألاظفاس ولؼائف
ألاخباس" الزي احخىي غلى مػلىماث جاسٍخيت وششوحاث مخػللت بماض ي الػالم إلاظالمي خصىصا ألاهذلغ وبالد
املغشب وألاكؼاس املجاوسة لها؛ فلذ ّ
جلص ى بشأنها بػظا من أخباس اللبائل ومخخلف املمالك والذوٍالث التي حػاكبذ
غليه إلى غاًت الحكم الػثماوي .للذ اغخنى أبى ساط غىاًت بالغت بالغشب الجضائشي ،مىػن والدجه وجشغشغه ،وحظيذ
وىشان بحظ وافش من الىصف خاصت ما اسجبؽ منها بظشوف الاحخالل إلاظباوي لها والاهلالباث التي أغلبخه ّ
مؤدًت إلى
جحشسىا زاهيت ظىت 1172م.
وفيم ّ
ًخػلم "صىش الشماسٍخ في غلم الخاسٍخ" ،مىطىع ىزا الخحليم الجذًذ الزي أششف غليه فشٍم من املشكض،
فلذ واصل أبى ساط الىاصشي اظخلصاء أهباء الحظاساث اللذًمت في الششق وفي املخىظؽ ،معخػيىا في رلك بالزاكشة
واملشاجؼ الخىساجيت واللشآهيت أو جلك املعخىحاة من ألاظاػحر والىكائؼ املخذاولت في غصشو ،وجخجلى إظهاماث فشٍم
ّ
الخػشض للعحرة الزاجيت لصاحب املخؼىغ ،في الكشف لللاسئ غن خصائص مخؼىغ صىش
البحث ،إطافت إلى
ّ
الخؼشق إلى املماسظاث الخاسٍخيت بالجضائش
الشماسٍخ ،محل الذساظت (مخؼىغ جياسث ومخؼىغ الشباغ) ،وأًظا في
خالل الػهذ الػثماوي.
و الجذًش بالزكشّ ،
أن وفشة مؤلفاث أبي ساط الىاصش وجىىع مجاالث اىخمامه (الخاسٍخ ،العحر ،الفله والشػش)،
فظال غن وغيه باهحؼاغ املعخىي الفكشي والثلافي في غصشوً ،ديح لىا بفظل ما احخىجه من غىاصش مهمت إمكاهيت
إغادة الخأسٍخ للعياق الجضائشي في فترة ما كبل الاظخػماس الفشوس ي ،فاملالحظ ّ
بأن الغاًت املشجىة للشيخ أبي ساط في
جحشي أخباس ألامم العابلت واملػاصشة لهً ،كمن في محاولت إحياء الزاكشة وإسظاء أصىل غلم الخأسٍخ ،ورلك باالظخػاهت
باألدواث املىهجيت لػصش إلاظالم ألاول غبر غلم أوعاب اللبائل وألاظش الحاكمت ،وألاخباس ،والشحالث أو الىلل غلى هحى
إلاشاسة في كخاباجه آلساء غبذالشحمن ابن خلذون ،وألاكيذ بأن كخاباث أبى ساط الىاصشي املػعكشي هي مشآة غاكعت
للخلهلش الاجخماعي والثلافي الزي ّمحز املغشب الػشبي والػالم إلاظالمي لفترة ػىٍلت ،ومن ىىا جبرص أىميت ىزا الىىع من
ألابحار التي جىفع الغباس غن أغالم الجضائش لدعاىم بزلك في إًظاح الحاطش الزي ىى امخذاد للماض ي.
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