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مقدمة
د ظهر مع التطور كنمط جدي،"التأريخ لألزمة"بـ يندرج موضوع ااعات واألوبئة ضمن ما يسمى

التاريخ : احلاصل الذي شهدته الكتابة التارخيية، فتعددت اهتماماا لتشمل إضافة إىل تاريخ األزمات
االقتصادي واالجتماعي والطبيعي، وتاريخ األمراض والعلوم وتاريخ البىن والذهنيات وتاريخ املهمشني، 

التقليدية اليت كانت مسيطرة عليه، واليت تقوم فأعطت للتاريخ صبغة أكثر مشولية، وحررته من قيود الرؤى
.وعلى متجيد املعارك والبطوالت، وسري أصحاا،أساسا على التأريخ للطبقة احلاكمة

وال سبيل لالنكار أن أوروبا اليت يعزى إليها السبق يف االهتمام مبثل هذه الدراسات بعد ظهور جملة 
TP،1929احلوليات سنة 

1
PTطا عديدة يف جمال الكتابة حول تاريخ األزمات والتاريخ الطبيعي، قد قطعت أشوا

تاريخ املناخ منذ "على سبيل املثال ال احلصر كتابا حول Le Roy Laduri.Eويف كل امليادين األخرى، فقد ألف
م، يف حني جاءت اهتمامات الباحثني العرب مبثل هذه الدراسات يف وقت متأخر، 1967عام "سنة ألف

ااعات "-كان قد أشار إىل أمهية هذه األزمات ) م1406/هـ808تـ ( م من أن ابن خلدون بالرغ
TPكمؤشر لتحديد عمر الدولة،-"واألوبئة

2
PT اعات واألوبئة يف مصروكتب املقريزي أيضا كتابا حول تاريخ ا

TP".إغاثة األمة بكشف الغمة: "مساه

3
PT

الوسيطية كغريه من األقاليم اجلغرافية األخرى أزمات وكوارث لقد شهد املغرب األوسط يف الفترة
عديدة؛ عرفت املنطقة على إثرها سلسلة من التحوالت الكربى واالنعطافات احلامسة يف مسارها التارخيي، 
فكانت أزمتا اجلوع والوباء من أشد الباليا وقعا على هذا اتمع، خاصة وأا قد أفرزت واقعا مريرا صعب 

.إنسان املغرب األوسط معايشته يف تلك الفترة على
وال تزال مثل هذه الكوارث أو األزمات كااعات واألوبئة على سبيل املثال حباجة ماسة إىل دراسة 
عميقة، علما بأن التأريخ للمغرب األوسط يستوجب اإلملام بكل حيثياته، دون إمهال أي جزء منها، ومن هنا 

ة العلمية إلماطة اللثام عن فترات عصيبة مرت ا املنطقة يف حقب زمنية خمتلفة من العصر جاءت هذه اإللتفات
الوسيط، كما أن األزمة يف واقع املغرب األوسط وحتديدا أزميت اجلوع والوباء ال تزال موضوعا جديدا يف جمال 

ياسي والعسكري، وإن البحث األكادميي؛ خاصة وأن الدراسات السابقة قد أفاضت احلديث عن مساره الس
كان البعض منها قد المس اجلانب احلضاري منه، إال أا أسهبت احلديث أيضا عن فترات قوته، وارتقاء 
أفراده إىل مستوى الشعوب املتحضرة، لكنها يف مقابل ذلك أمهلت احلديث عن فترات ضعفه وانتكاساته، 

TP

1
PT -حممد : ترمجةالتاريخ اجلديد،: كتاب جاك لوغوف : ملزيد من االطالع حول إجنازات رواد جملة احلوليات يف امليادين املذكورة أعاله أنظر

. م2007مركز دراسات الوحدة العربية، : ، بريوت1، طنالطاهر املنصوري
TP

2
PT - اية عمر الدولة فيقول يشري ابن خلدون إىل ا دليل علىاعات واألوبئة إمنا كثرأن ا" مث إن ااعات واملوتان تكثر عند ذلك : 

.282م، ص 2006-هـ1427دار الكتاب العريب، : ، بريوت 1، حتقيق حممد االسكندراين، طاملقدمة: أنظر،"يف أواخر الدول
TP

3
PT -م1957مطبعة جلنة التأليف والترمجة والنشر، : ، القاهرة2الشيال، طبنشره حممد مصطفى زيادة ومجال الدين.
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3

لم تنل احلظ األوفر من الدراسة عدا يف ثنايا فظلت مثل هذه الكوارث حلقة من حلقات التاريخ املنسي، ف
بعض الدراسات والبحوث غري اليسرية، يف حني  أن مثل هذه املواضيع تستحق الوقوف عندها ودراستها 

.بعمق، خاصة إذا أردنا بناء نسق تارخيي متكامل حول املغرب األوسط
1520-1192/هـ927-588(ب األوسطاعات واألوبئة يف املغرا: "وهلذا فإن أمهية دراسة موضوع

تكمن يف حماولة إزالة العتمة عن مراحل صعبة عاشها هذا الفضاء اجلغرايف إبان تعرضه ملثل هذه األزمات، " )م
واليت هلا من دون شك آثار سلبية على كافة املستويات، على اجلانب السياسي واالقتصادي واالجتماعي 

.األفكار والذهنيات والرؤىوالدميغرايف، وهلا انعكاسات على 
والدراسات السابقة اليت تتناول موضوع ااعات واألوبئة يف الفترة الوسيطية عموما حمدودة جدا، إال أا 

جماعات مصر ": مستوى املنهج أو على مستوى التنظري للموضوع، وأمهها كتابىأفادتين سواء عل
TP،"الفاطمية

4
PTاعات اليت اجتاحت مصر يف العهد الفاطمي، بعد أن فصل يف الذي تناول فيه صاحبه خمتلف ا

ذكر أسباا وكذا نتائجها، معتمدا يف ذلك على املنهج اإلحصائي، ولعل ما أثرى كتابه هذا تناوله لفكرة تأثري 
مصر األزمات االقتصادية واألوبئة يف ": ااعات على العمارة والفن مبصر آنذاك، ومثله كتاب آخر بعنوان

TP."اإلسالمية

5
PT

أما بالنسبة للفضاء املغريب فقد حظي موضوع ااعات واألوبئة حبظ ال بأس به من التأليف، وأهم هذه 
TP،"جوائح وأوبئة مغرب عهد املوحدين ": الكتابات على اإلطالق كتاب

6
PT الذي تناول فيه صاحبه احلديث

ة، اليت اجتاحت اتمع املغريب زمن املوحدين، بعد أن عرف لنا عن خمتلف ااعات واألوبئة واألمراض الفتاك
مصطلح اجلائحة ومدلوله عند الفقهاء، فضال عن أنه حتدث عن دور احلروب والصراعات يف خلق مثل هذه 
األزمات بالنسبة للفترة املوحدية، وال ننسى أيضا أطروحة دكتوراه يف التاريخ الوسيط تناولت هذا املوضوع 

TP؛) "م1375-1139/ هـ776-534(ااعات واألوبئة باملغرب الوسيط :"واملوسومة بـتفصيال

7
PT واليت

تاريخ األوبئة وااعات باملغرب يف القرنني الثامن : "أفادتين كثريا يف دراسة هذا املوضوع، مثلها مثل كتاب
TP،"عشر والتاسع عشر

8
PT ن املؤلف أفادين من حيث التنظري، ألوإن كان بعيدا عن الفترة الوسيطية، إال أنه

فيه قضايا مهمة جعلتين أالحظ من خالهلا الفوارق بني خصوصية اجلوع والوباء يف العصر الوسيطتناول 
وخصوصيتهما يف العصر احلديث، من خالل إنتشار بعض األفكار الغربية املستمدة من أوروبا داخل اتمع ال

TP

4
PT -م1988دار التضامن، : ، بريوت1أمحد السيد الصاوي، ط.

TP

5
PT -ضة الشرق، : حممد بركات البيلي، القاهرة م1985مكتبة.

TP

6
PT -م2002مطبعة النجاح اجلديدة، منشورات الزمن،: احلسني بولقطيب، الدار البيضاء.

TP

7
PT - 2003/ هـ1425–1424ظهر املهراز، جامعة سيدي حممد بن عبد اهللا كلية  اآلداب والعلوم اإلنسانية، : مسرية املزكلدي، فاس–

.م2004
TP

8
PT - ت.د(منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، جامعة حممد اخلامس، :  حممد األمني البزاز، الرباط(.
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TPجر الصحي،أو احل" الكرنتينة"املغريب؛ كقضية 

9
PT ،اعات واألوبئةفضال عن املقاالت اليت تناولت موضوع ا

TP،"ااعات واألوبئة يف تاريخ الغرب اإلسالمي الوسيط، النتائج الدميغرافية": وأمهها مقال

10
PTوآخر بعنوان :

TP،"اجلراد واجلوع واألمراض يف املغرب خالل العصور القدمية الوسطى"

11
PTوانوكذلك مقال بعن ":

TP."الكوارث الطبيعية واحلتمية التارخيية

12
PT

:إضافة إىل بعض الدراسات اليت تناولت هذا املوضوع كجزئية  نذكر أمهها فصل مـن دراسـة بعنـوان                  
TP،  "ااعات واألوبئة : جوانب من التاريخ االجتماعي للمغرب يف العصر املريين       "

13
PT    وعنصر آخر بعنـوان :

TP.وغريها من املقاالت اليت ال يسعين أن أذكرها كلها يف هذه العجالة"يةزمن الكوارث الطبيع"

14
PT

أما الدراسات اليت تناولت موضوع ااعات واألوبئة يف املغرب األوسط، فتكاد تنعدم إال مـا كتـب يف       
TP"تلمسان يف العهد الزياين   : "بعض اجلزئيات القليلة اليت تناولتها بعض البحوث، فقد تضمن كتاب         

15
PT  إشارة

إىل هذا املوضوع، حيث  تناول فيه املؤلف دراسة عن األحوال الصحية لسكان تلمسان إبان هذه الفتـرة؛ إذ            
تعرض إىل ذكر أهم األمراض املنتشرة وطرق عالجها، وأهم األطباء املعاصرين هلذه الفترة، كما تطـرق إىل                 

مسان يف العصر الزياين، فضال عن ذكـره ملختلـف          ذكر خمتلف ااعات والكوارث الطبيعية اليت عاشتها تل       
. احلروب والقالقل السياسية اليت تسببت يف كثري من األحيان يف صناعة هذه األزمات اليت عاشها اتمع الزياين

( املغرب األوسط خالل العصر الزيـاين        احلركة الصوفية يف بالد   ": وقد تناولت الدراسة املوسومة بـ    
TP)"م1555-هـ962/ م1236-هـ633

16
PT           لبعض جوانب هذا املوضوع من خالل تطرق الباحثـة إىل

دور أولياء تلمسان ومسهمام يف جتاوز الكوارث وااعات واألمراض خالل الفترة الزيانيـة، إال أن هـذه                 

TP

9
PT -"la quarantaine"ا العدد أربعونو:ةبالالتيني وهي وسيلة من وسائل االحتراس من الوباء، ومسيت كذلك ملكوث من يرد على أي بلد فيه حجر صحي ،يعين

ويف ،حميط بسور حمكمالبلدخارج هي عبارة عن مكان كبريا يكون مدة أربعني يوما ال خيالط فيها أحدا، حىت يتأكد األطباء أن ليس به وباء خوفا من العدوى، والكرنتينة 
وا ، املرضىوأطباء يسهرون على راحة ،أجرة معينةعلى ذلك ويشرف عليها عمال يتقاضون ومطبخ،محاموا ،داخله بيوت عديدة ا سقوف مفتوحة اجلوانب للهواء

، إحتاف املنصفني واألدباء يف االحتراس عن الوباء: محدان خوجة: ، أنظروا من هذا الداءحىت يسلمبكثرةوالبخور اليت يستعملوا ،كميات وافرة من الطعام والفراش واألدوية
، ترمجة الرافعي حممد الشافعي، كنوز الصحة ويواقيت احملنة: ، كلوت بك140-138م، ص 1968الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، : حتقيق حممد بن عبد الكرمي، اجلزائر

.              45، ص 2001خريف -صيف،3جملة كنانيش، العددأخبار األوبئة واألمراض يف الرحالت السفارية املغربية،: أمحد حدادي، 113ـ، ص ه1271مطبعة البايب احلليب،

TP

10
PT -48-27، ص م1993دار سراس  للنشر، :  تونسالدميغرافية التارخيية يف تونس والعامل  العريب، :أمحد السعداوي، ضمن كتاب .

TP

11
PT -323-285م، ص 2004، 70-69جملة املناهل، العدد :  حممد األمني البزاز، الرباط.

TP

12
PT -88-67م، ص 1990-1989، 15جملة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، العدد : حممد الناصري، الرباط.

TP

13
PT - جامعة 73شورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية رقم من: ،  وجدة إطالالت على تاريخ املغرب خالل العصر املريين: مصطفى نشاط ،

.143-111م، ص 2003حممد األول،  
TP

14
PT -كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، جامعة تونس األوىل، :  ، تونساملدينة والبادية يف إفريقية يف العهد احلفصي:ضمن كتاب  حممد حسن

.618-603/ 2م، 1999
TP

15
PT -األحوال : ، وقد نشرها املؤلف يف مقال أيضا حتت عنوان 263-243/ 1م، 2002موفم للنشر، : د العزيز فياليل، اجلزائر عب: تأليف

23: ، املنظم يوميالتغريات االجتماعية يف البلدان املغاربية عرب العصور: ، ضمن أعمال امللتقى الدويلالصحية لسكان تلمسان يف عهد بين زيان
.174-157منشورات خمرب الدراسات الفلسفية والتارخيية، جامعة منتوري، ص : م، قسنطينة 2001أفريل 24-

TP

16
PT -،345-341م، ص 2006-2005، يجامعة منتور:  قسنطينة،مذكرة املاجستريآمال لدرع.
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. وسط ككلوحبكم ختصصها، ال تغطي لنا يف اشارا ملوضوع ااعات واألوبئة  فضاء املغرب األالدراسات
يف حني حظيت أزميت اجلوع والوباء وباقي الكوارث الطبيعية يف املغرب األوسط إبـان الفتـرة احلديثـة        

TPبدراسات وحبوث جادة،    

17
PT          والوباء يف املغـرب     مما جيعلنا جنزم بأن سبب هذا التغييب لدراسة أزمات اجلوع

الف احلقبة احلديثة اليت تناولت     املادة املصدرية، خب  األوسط خالل الفترة الوسيطية كان يتمثل أساسا يف نقص          
.مصادرها مثل هذه األزمات بوعي أكرب

إشكالیة الدراسة
إن موضوع ااعات واألوبئة يطرح إشكاالت عديدة؛ كونه يعد من املواضيع احلساسة اليت هلا تأثري مباشر  

ألفراد جمتمع املغرب األوسط، فما هـو دور اجلـوع          على احلياة االقتصادية واالجتماعية والدينية والسياسية       
والوباء يف الكشف عن خمتلف هذه اجلوانب خالل الفترة الزمنية احملددة يف هذه الدراسة؟ وما هـي اآلثـار                   
الدميغرافية الناجتة عنهما؟ وما هو دور هذه األزمات يف الكشف عن اهلوة الفاصلة بني خمتلف فئـات جمتمـع             

والوباء داخل هذا   اتفه وتكافله؟ وما هي أبرز السلوكات والذهنيات اليت يفرزها اجلوع           املغرب األوسط أوتك  
ظاهرة الوالية باملغرب األوسط؟ وإشكاالت فرعية عديـدة  نشاطدور هذه األزمات يف تفعيل   اتمع؟ ما هو    

. سوف نطرحها يف ثنايا هذه الدراسة
منھج الدراسة والخطة المتبعة فیھ

جابة على كل هذه التساؤالت اعتمدت يف هذا البحث على منهجية علمية قائمة ومن أجل اإل
على إستقراء وحتليل خمتلف النصوص التارخيية املستقاة من مصادر متنوعة، واالعتماد يف ذلك 

اتباع املنهج الكمي أيضا؛ وذلك بعرض خمتلف على املنهج الوصفي، كما أن طبيعة املوضوع قد فرضت علي
ول اليت شكلتها لتبيان أهم ااعات واألوبئة وبعض الظواهر املرتبطة باملوضوع مث حتليلها وإستقراء النتائج اجلدا

TP

17
PT -ومن بني هذه الدراسات نذكر : Memoire sur la peste en Algerieعدد 3305: بة الوطنية اجلزائرية حتت رقم، وهو خمطوط باملكت ،

م،  1974الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، : رابح بونار، اجلزائر : حتقيق جماعات قسنطينة،: صاحل العنتري بعنوان: وكتاب، ورقة69أوراقه 
د الة التارخيية املغاربية، العد،اء العهد العثمايناألحوال الصحية والوضع الدميغرايف باجلزائر أثن: ناصر الدين سعيدوين:  وبعض املقاالت أمهها

ااعات واألوبئة، : أوضاع اجلزائر املعاشية والصحية أواخر العهد العثماين: عائشة غطاس، 445- 431، ص م1985، 39-40
وباء : موساوي-لة  القشاعيف،370-361، صم18،1998-17الة التارخيية العربية للدراسات العثمانية، العدد ،م1787-1830

، 148-136، صم2001، 1ددعالجملة دراسات إنسانية، :اجلزائردوراته وسلم حدته وطرق انتشاره، -الطاعون يف اجلزائر العثمانية
بية للدراسات العثمانية ، الة التارخيية العر،م1837-1777: الوضعية الدميغرافية والصحية باألرياف القسنطينية اية العهد العثماين:نفسه

أثره على الدميغرافيا واألنشطة االقتصادية خالل القرن : الطاعون مبدينة اجلزائر: أمني حممد،448-443، ص م18،1998-17دد عال
افيا اجلزائرية ظاهرة الزلزال يف اإلسطوغر: لـغامل حممد،39-27ص ، 18-17الة التارخيية العربية للدراسات العثمانية، عدد ،م18

، وغريها من املقاالت والدراسات اليت 67-47، ص م1997، 3، العدد1جم،جملة إنسانيات:وهران، التقليدية بني الذاكرة والتاريخ
.عنيت بدراسة موضوع ااعات واألوبئة والكوارث الطبيعية باملغرب األوسط يف الفترة احلديثة
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وذه املناهج -منها، وإن كان ذلك يف كثري من األحيان يقوم على بعض املقاربات يف غياب معطيات دقيقة 
على ما توفر يل من مادة مصدرية بناًء وقد اتبعت يف ذلك خطة منهجية قمت برصدها -بنيت هذه الدراسة

: هي كاآليت
وبينت فيها أمهية املوضوع واألسباب الكامنة وراء إختياره، وخمتلف الدراسات السابقة : املقدمة

اليت اهتمت مبثل هذه املواضيع، وطرح بعض اإلشكاالت األساسية املراد اإلجابة عنها خالل هذه الدراسة 
.بعة لذلك مث عرض ألهم املصادر اليت اعتمدت عليهاواملنهج واخلطة املت

أما الفصل التمهيدي فيعد مدخال للفصول اليت تليه، ألنين فككت فيه عنوان هذه الدراسة، فعاجلت خمتلف 
املفاهيم املتعلقة باملوضوع كااعة والوباء واال اجلغرايف للمغرب األوسط؛ هذا األخري الذي كانت حدوده 

ية إشكالية من الصعب ضبطها، فضال عن أنين حددت يف هذا الفصل اال الزمين هلذه الدراسة، اجلغراف
.وتعرضت ملختلف التغريات السياسية اليت عاشها املغرب األوسط  آنذاك

ويف الفصل األول عاجلت مستوى املعيشة يف املغرب األوسط يف غري أوقات ااعة، وما هي إال إطاللة 
لى بعض املقاربات، رصدت فيها مستوى املعيشة يف بعض مدن املغرب األوسط، والغذاء الذي يتناوله مبنية ع

أفراد هذا اتمع، مع عرض بعض أجور الفئات العاملة، ومستوى معيشة فئات معينة داخل اتمع، مث تناولت 
خالل ئة يف املغرب األوسط فيه احلديث مفصال عن خمتلف األسباب اليت تقف وراء حدوث ااعات واألوب

.الفترة احملددة بالدراسة
أما الفصل الثاين ففيه قمت برصد أهم األوبئة واألمراض وااعات الواقعة باملغرب األوسط، مث تطرقت إىل 
ذكر خمتلف اجلهود املبذولة لتجاوز أزمة اجلوع بدًء جبهود السلطة، مث جهود الفئات األخرى من اتمع 

ء والقضاة والتجار، أما بالنسبة لألوبئة فقد وضحت دور السلطة يف العناية بالوضع الصحي تمع كالصلحا
املغرب األوسط، مث دور احلركة الطبية يف عالج خمتلف األمراض واألوبئة، فضال عن دور الصلحاء ومن 

.ميارسون الطب الشعيب داخل هذا اتمع
يف قد خصصته لدراسة خمتلف املظاهر الناجتة عن ااعات واألوبئةويف الفصل الثالث وهو آخر الفصول ف

شىت األصعدة؛ االقتصادية واالجتماعية والدينية والنفسية، مث تناولت أهم االنعكاسات الدميغرافية الناجتة عنها 
.يف جمتمع املغرب األوسط كاهلجرة والوفيات

نتاجات اليت توصلت هلا من خالل هذه الدراسة أما اخلامتة فكانت حوصلة تضمنت جمموعة من االست
.وتعقبها جمموعة من املالحق التوضيحية اليت أثرت املوضوع أكثر

عرض ألھم المصادر والمراجع
تعددت املصادر اليت اعتمدت عليها يف هذه الدراسة وتنوعت مشارا وتباينت طريقة عرضها للحدث 

حبسب توجهاا، واليت نذكر األهم منها مرتبة حبسب األمهيته بالنسبة التارخيي اخلاص بأزميت اجلوع والوباء 
.هلذه الدراسة
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كتب النوازل والفتاوى- أ
ويكتسي هذا النوع من املصادر بأمهية قصوى بالنسبة لكل مؤرخ يهتم بدراسة احلياة االقتصادية 

املعاش، ألي فترة زمنية يراد دراستها واالجتماعية، بصفتها تربز حركية اتمع، وتكشف عن واقعه احلقيقي
:وأهم هذه النوازل

TP"الذرر املكنونة يف نوازل مازونة"-1

18
PT م1478/هـ883تـ (أليب زكريا حيىي بن عيسى املغيلي املازوين(،

حيث يتصدر مؤلّفه هذا كل املصادر من حيث األمهية بالنسبة للموضوع، ألنه حيتوي على نوازل عديدة أفىت 
فقهاء املغرب األوسط من جباية وتلمسان ومناطق أخرى، فصحيح أن هذه النوازل مل تم بتحديد زمنية فيها 

لكن ال غىن عنها ألن أمهيتها تكمن يف رصد خمتلف املظاهر اليت تتسبب يف -وهذا هو عيبها-اجلوع أو الوباء 
هذه األزمات داخل جمتمع املغرب األوسط، حدوث ااعات واألوبئة، فضال عن اآلثار السلبية اليت ختلفها مثل 

.واألهم من ذلك فإن هذه النوازل قد بينت لنا عالقة الفقيه بأزميت اجلوع واملرض والوباء وتفاعله معها
TP"نوازل ابن مرزوق"-2

19
PT وقد أفادتنا كثريا يف )م1438/ هـ842تـ (البن مرزوق احلفيد التلمساين ،

املتعلقة باجلوائح،  وكذا قضايا املياه وبعض األسعار، إال أن عدد النوازل اليت أفىت معرفة بعض األحكام الفقهية 
.فيها فقهاء املغرب األوسط يف هذا املصدر حمدودة جدا، مقارنة ملا هي عليه يف نوازل املازوين

TP،"األجوبة التونسية على األسئلة الغرناطية"-3

20
PTون مسألة وهي عبارة عن مخسة وعشر: وحممد الرصاع

م ليجيب عنها، وتكمن أمهية هذا 1481/هـ886أرسل ا حممد املواق الغرناطي إىل الفقيه الرصاع سنة 
كونه حيتوي على إحدى املسائل املتعلقة الطاعون، إذ دعى املواق الفقيه الرصاع -بالنسبة لدراسيت-املصدر 

وأدام النفع : "ذي افتتح به هذه املسائل فيقول املواقأن حييط هذه املسألة باإلهتمام، وهذا ما يتبني من قوله ال
 ،بكم لسيادتكم الفضل يف اجلواب الشايف مما تضمنه هذا املكتوب من املسائل الواردة على مقامكم العلي

TP؛"خصوصا ما تعلق منها بنازلة الطاعون

21
PT وفعال كان هلذه النازلة احلظ األكرب من اإلهتمام من طرف الفقيه

الذي تضمن جوابه عليها التعريف بالطاعون لغة واصطالحا، وذكر الفرق بينه وبني الوباء، وذكر الرصاع،
العالج املادي والروحي له، مع ذكر بعض أسباب حدوثه ، فضال عن أنه  فصل يف مسألة العدوى والفرار من 

بوية اليت ذكرت حول الطاعون، وذلك باعتماد هذا الفقيه على مرجعية دينية مستمدة من األحاديث الن
.الطاعون، وبعض اجتهادات فقهاء املالكية

TP

18
PT - ويتكون من ، 1335: رقم1لكن آثرت العمل على املخطوط مباشرة باالعتماد على نسخة املكتبة الوطنية اجلزائرية، مجالكتاب مطبوع

.ورقة 190، ويتكون من 1336: رقم 2مج ورقة، 518
TP

19
PT - ورقة 41، ويتكون من 1342: نسخة املكتبة الوطنية اجلزائرية، رقم .

TP

20
PTم2007دار املدار اإلسالمي، : ، بريوت1طحممد حسن،: حتقيق ودراسة.

TP

21
PT - ،89، ص األجوبة التونسية على األسئلة الغرناطيةحممد الرصاع.
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TP،"املعيار املعرب واجلامع املغرب عن فتاوى علماء إفريقية واألندلس واملغرب"-4

22
PT ألمحد بن حيىي

-، وبالرغم من أنه استمد نوازله املتعلقة باملغرب األوسط من املازوين)م1508/هـ914تـ (الونشريسي 
إال أنه أفادين كثريا ألنه حتدث عن اختالف الفقهاء يف مسألة العدوى والفرار من -ها مكررة عندهوهلذا جند
. الطاعون

كتب المناقب-ب
لئن كانت هذه املصادر تعتين أساسا بتمجيد عامل األولياء والتأريخ لكل ما يتعلق بظاهرة الوالية، إال أا 

راسة، ألا تكشف عن بعض احلقائق املتعلقة بأزميت اجلوع والوباء اعتربت مصادر أساسية بالنسبة هلذه الد
واألمراض املنتشرة يف املغرب األوسط، فضال عن أا تكشف لنا عالقة األولياء ذه األزمات وتفاعلهم معها 

:وأمهها
بستان األزهار يف مناقب زمزم األخيار ومعدن األنوار سيدي أمحد بن يوسف الراشدي النسب "-1

TP،"والدار

23
PT وهذا الكتاب يتناول احلديث )م1543/ هـ950حيا سنة (حملمد بن حممد الصباغ القلعي

الذي عاش يف القرن التاسع " حممد بن يوسف الراشدي امللياين"أساسا عن أحد أولياء إقليم بين راشد، وهو 
قى البعض رواياته من اهلجري، مع ذكر بعض تالمذته واحلديث عن بعض صلحاء وادي الشلف، وقد است

للمازوين األب، ويعد كتاب ابن الصباغ من املصادر املهمة اليت ال غىن عنها "صلحاء وادي الشلف"كتاب 
يف هذه الدراسة، ألنه يشري إىل خمتلف األمراض املنتشرة يف املغرب األوسط، وطرق عالجها من طرف األولياء 

من زوايا وقبور يف أوقات األزمات كاجلوع " املُقدس"دور وقوة اعتقاد الناس يف ذلك، كما أنه يبني لنا
.واألمراض

TP،"اموع"-2

24
PT وهذا ) م1379/هـ781تـ(البن مرزوق أيب عبد اهللا حممد بن أمحد الشهري باخلطيب

الكتاب عبارة عن جمموعة تراجم ألسرة ابن مرزوق اخلطيب، عرف فيها املؤلف حبياة العلم والزهد والصالح 
يت اشتهروا ا حىت نالوا حضوة عند السالطني، وأمهية هذا املصدر بالنسبة لدراسيت هو أنه يكشف عن ال

جوانب مهمة من احلياة االقتصادية واالجتماعية والسياسية يف تلمسان، والدور الذي جسدته أسرة املرازقة اليت 
الفقراء واحملتاجني، كما أن ابن مرزوق اشتهرت إضافة إىل العلم بالتجارة، ودور بعض أفرادها يف التكفل ب

.م1348/هـ749يذكر بعض األمراض املتوطنة بتلمسان، وإشارته كذلك إىل الوباء العام الواقع سنة 
TP،"روضة النسرين يف التعريف باألشياخ األربعة املتأخرين"-3

25
PT حملمد بن صعد األنصاري التلمساين

مؤلفه ألربعة من أولياء املغرب األوسط، وأمهيته تكمن يف وهو كتاب ترجم فيه) م1496/ هـ901تـ(

TP

22
PT - ج 12م، 1981-هـ1401دار الغرب اإلسالمي، : بإشراف حممد حجي، بريوت.

TP

23
PT -ورقة144، من 1707: نسخة املكتبة الوطنية اجلزائرية حتت رقم.

TP

24
PT - منشورات وزارة األوقاف والشؤون : الدار البيضاء–، اململكة املغربية 1سلوى الزاهري، ط : ، دراسة وحتقيقاملناقب املرزوقية: باسمطبع

.م2008-هـ 1429مطبعة النجاح اجلديدة، –اإلسالمية 
TP

25
PT -منشورات املؤسسة الوطنية لإلشهار : ، اجلزائر 1حتقيق حيىي بوعزيز، طANEP ،2002 م.
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إشاراته املتعلقة جبوانب مهمة من حياة الناس يف عادام وسلوكام اليومية كذكر بعض األغذية، كما أنه ذكر 
إحدى ااعات اليت وقعت بتلمسان مقرونة ببعض مظاهرها، فضال عن ذكره لبعض األمراض املنتشرة يف 

ما قارا، ونظرا ألن هذا الكتاب يهتم أساسا بذكر مناقب هؤالء األشياخ األربعة، فإنه غالبا ما يربز تلمسان و
.لنا دورهم يف حلّ بعض املشاكل االقتصادية واالجتماعية اليت تواجه أفراد جمتمعهم

TP،"أنس الفقري وعز احلقري"-4

26
PT م1408/ هـ810تـ (البن قنفذ أيب العباس أمحد اخلطيب القسنطيين (

دون أن ننسى . وعرف فيه املؤلف بشيخ األولياء أيب مدين شعيب، وبعض أصحابه بناء على طلب صديق له
/ هـ776م واستمرت إىل غاية 1360/ هـ761تدوين رحلته الزيارية إىل املغرب األقصى اليت بدأت سنة 

حلته هذه معايشته اعة عظيمة عمت م، وذكر فيها الشيوخ الذين إلتقى م، ويذكر ابن قنفذ يف ر1375
حيث فصل يف ذكر مظاهرها م، وكان وقتها بالعباد يف تلمسان، 1375/هـ776املغرب ككل سنة 

. االقتصادية والدينية واالجتماعية
TP،"صلحاء وادي الشلف"-5

27
PTوبالرغم من أن ): م15/ هـ9عاش يف القرن (موسى بن عيسى : للمازوين

يف احلديث عن مراتب الزهد والتصوف، إال أنه ترجم لبعض صلحاء املغرب األوسط مؤلفه قد أسهب 
خصوصا منطقة الشلف، ويعد هذا املصدر مهما بالنسبة لدراسيت، ألنه يوضح لنا تفاعل الويل إزاء ظاهرة 

ظاهرة الوالية كالقبور، اليت كان بعض أفراد املغرب " مقدسات"اجلوع وبعض األمراض، فضال عن دور 
.األوسط يتخذوا مزارات خصوصا املرضى منهم واملكروبني

كتب التاریخ العام-ت
ومن حماسن هذا الصنف من الكتب أا تعطي لنا زمنية احلدث، مما يسمح لنا بعمل تتابع كرونولوجي 

بعض ملختلف ااعات واألوبئة، لكن يف مقابل ذلك التوافينا مبعلومات كافية عن هذه األزمات إال يف
ا ا احلاالت القليلة، ألغالبا ما تذكر اجلوع والوباء من ضمن األحداث اليت تتعرض هلا الدولة يف بعض فترا

:التارخيية ومن هذه املصادر نذكر مايأيت
TP"العرب وديوان املبتدأ واخلرب يف أيام العرب العجم والرببر ومن عاصرهم من ذوي السلطان األكرب"-1

28
PT

، وهو كتاب شامل لتاريخ البشرية ككل، وإن كان يطغى )م1406/هـ808ـت(ن بن خلدون لعبد الرمح
عليه اجلانب السياسي والعسكري، إال أن ابن خلدون مل يغفل عن ذكر أزمات اجلوع والوباء اليت جتتاح 

احلصار املريين الدول، واألهم من ذلك أنه املصدر الوحيد الذي فصل يف ذكر ااعة الواقعة بتلمسان زمن 
).م1307-1298/هـ707–698(عليها 

TP

26
PT -م2002-هـ1422دار املقطم، : ، القاهرة1حتقيق  أبو سهل جناح عوض صيام، ط.

TP

27
PT -صفحة لكن اتبعت 319، مبتور األول ومتكون من 52343: نسخة مصورة عن مكرو فيلم، مكتبة اخلزانة العامة للرباط، رقم : خمطوط

.يف الترقيم نظام األوراق
TP

28
PT -7ج-6م، ج1983اين، دار الكتاب اللبن: بريوت.
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TP"األنيس املطرب بروض القرطاس يف أخبار ملوك املغرب وتاريخ مدينة فاس"-2

29
PT البن أيب زرع الفاسي

وقد أهدى املؤلف هذا الكتاب إىل السلطان التاسع من ملوك بين مرين ) م1328/هـ729كان حيا سنة (
وصحيح أن هذا املؤلف يذكر ،)م1330-1309/هـ731-710(بن يعقوب سعيد عثمان الثاينأيب

ااعات واألوبئة اليت حدثت باملغرب ككل، إال أنه أفادين على أساس أن هذه ااعات واألوبئة قد وقعت 
باملغرب األوسط أيضا، واألهم من ذلك أنه ذكر بعض مظاهرها، كغالء األسعار وعدد الوفيات كمنعكس 

.ناتج عن هذه األزماتدميغرايف
TP"بغية الرواد يف ذكر امللوك من بين عبد الواد"-3

30
PT م1378/هـ780تـ ( أليب زكريا حيىي بن خلدون (

وإن كان املؤلف يف كتابه هذا ال يؤرخ  إال مللوك الدولة الزيانية، إال أنه مل يغفل عن ذكر بعض ااعات اليت 
.نه يربز لنا دور سالطني بنو زيان أوقات ااعات وما بعدهااجتاحت مملكتهم، واألهم من ذلك أ

TP"البيان املغرب يف أخبار األندلس واملغرب:"-4

31
PT هـ712كان حيا سنة (البن عذاري املراكشي /

الخيتلف هذا املصدر كثريا يف طريقة عرضه للحدث التارخيي اخلاص بااعات واألوبئة عن كتاب ) م 1311
.فهو يذكر أيضا بعض مظاهر هذه األزمات واآلثار الدميغرافية الناجتة عنهاروض القرطاس، 

كتب الرحالت والجغرافیا-ث
لئن كانت كتب اجلغرافيا تعىن بوصف املدن وصفا دقيقا، تعرفنا بأهم مساا وحماسنها ومساوئها، فإن 

:هاكتب الرحالت هدفها اكتشاف اآلخر، ومعايشة احلدث عن قرب ونذكر أمه
TP،"ما مسا إليه الناظر املطرق يف خري الرحلة إىل بالد املشرق"املسماة بـالرحلة املغربية-1

32
PT للعبدري

لقد مر املؤلف يف رحلته باملغرب األوسط وصف حال تلمسان ،)م13/ هـ7ق (حممد بن حممد احلاحي 
.وقف السلطة إزاء هذه األزماتالسيء  وذكر بعض املظاهر اليت تدل على وجود جماعة، وأشار إىل م

TP"مسالك األبصار يف ممالك األمصار"-2

33
PT وهو كتاب ) م1348/هـ749تـ(البن فضل اهللا العمري

جغرايف يهتم بوصف املدن واملمالك، وقد أفادين مبا ذكر من املعلومات اليت ختص مستوى املعيشة يف ممالك 
.ييل املستعملة يف كل مملكةاملغرب؛ بذكر  بعض األسعار واألجور، واملكا

TP"وصف إفريقيا"-3

34
PTويهتم ) م1559/ هـ 957تويف بعد سنة (لوزان الفاسي املعروف بليون اإلفريقي ل

هذا املصدر بوصف كل املدن الواقعة بإفريقيا، وقد أفادين يف دراسيت كثريا ألنه أشار إىل أهم األمراض املنتشرة 

TP

29
PT -م1999-هـ1420املطبعة امللكية، : ، الرباط2عبد الوهاب بن منصور، ط : مراجعة.

TP

30
PT -2ج-1م، ج1910-هـ1328مطبعة فونطانة، : ألفردبيل، اجلزائر : حتقيق.

TP

31
PT - م 1983دار الثقافة، : ، بريوت3كوالن وليفي بروفسنال، ط . س. حتقيق ج: 1اجلزء.

.م 1985-هـ1406دار الغرب اإلسالمي، -دار الثقافة: بريوت-، الدار البيضاء1حتقيق إبراهيم الكتاين وآخرون، ط: القسم املوحدي-
TP

32
PT - ت.د (نشر كلية اآلداب اجلزائرية، : حتقيق أمحد بن جدو، اجلزائر. (

TP

33
PT -4م، ج1988-هـ1408امعة فرانكفوت، منشورات معهد تاريخ العلوم العربية اإلسالمية، ج: أملانيا.

TP

34
PT - 2ج-1م، ج1983دار الغرب اإلسالمي، : ، بريوت2ترمجة حممد حجي وحممد األخضر، ط.
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بعض املعطيات اليت أفادتين لدراسة مستوى املعيشة باملغرب األوسط، فضال عن عند األفارقة، كما أنه أعطانا 
أنه ذكر ااعة الكربى الواقعة بتلمسان إبان احلصار املريين هلا، وذكر بعض اآلثار الدميغرافية الناجتة عنها ناقال 

.يف ذلك عن غريه
TP"الروض الباسم يف حوادث العمر والتراجم"-4

35
PT :م1514/هـ920تـ (ط بن خليل امللطي لعبد الباس (

وهي رحلة علمية ذكر فيها املؤلف شيوخه الذين أخذ عنهم العلم، وقد أفادتين ألنه ذكر بعض أطباء تلمسان 
.ووهران وبني واقع علم الطب وتدريسه باملغرب األوسط

كتب الطبقات والتراجم-جـ
والفقهاء، لكن من حسن حظنا أا تعطينا أزمنة حدوث فمن املعلوم أن هذه الكتب ال تؤرخ إال للعلماء 

بعض األوبئة والطواعني الواقعة باملغرب األوسط، وهذا إذا ما ذكرت فقيها أو عاملا كان قد تويف به ونذكر 
:أمهها

TP"البستان يف ذكر األولياء والعلماء بتلمسان"-1

36
PT وترجم فيه) م17/هـ11ق(البن مرمي امللييت التلمساين

املؤلف لعدد كبري من صلحاء تلمسان وعلماءها، واهتم بذكر بعض ااعات يف بعض التراجم، وذكر بعض 
.األوبئة اليت تكون سبب وفاة أحد املترمجني م داخل هذا الكتاب

TP،"عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء يف املائة السابعة ببجاية"-2

37
PT 704تـ (للغربيين البجائي

وفيه ترجم املؤلف لعلماء جباية والوافدين عليها من علماء وصلحاء األندلس، ومنهم األطباء، ) م1304/هـ
.واألهم من ذلك أنه يكشف لنا عن واقع الطب وحال املمارسة الطبية ببجاية يف هذه الفترة

كتب الحسبة واألحكام-حـ
نه يربز لنا خمتلف املظاهر االقتصادية ويكتسي هذا النوع من املصادر أمهية قصوى يف هذه الدراسة، أل

:واالجتماعية املنتشرة يف املغرب األوسط ونذكر أمهها
TP،"حتفة الناظر وغنية الذاكر يف حفظ الشعائر وتغيري املناكر"-1

38
PT 860تـ (حملمد العقباين التلمساين

بعض املظاهر اليت وهو كتاب يرصد فيه صاحبه أوضاع خطة احلسبة، وموقف القضاة من ) م1455/هـ
تؤدي إىل حدوث ااعات؛ كاحتكار السلع والغش وتغلية األسعار أوقات ااعات، فضال عن ذكره لبعض 

.املظاهر اليت تتسبب يف حدوث األوبئة، كإنعدام النظافة يف األزقة واألسواق
TP،"املهذب الرائق يف تدريب الناشىء من القضاة وأهل الوثائق"-2

39
PT9ق (موسى املغيلي املازوين أليب حيىي

ال يهتم هذا املصدر بذكر خمتلف األحكام فقط، وإمنا يشري إىل خمتلف األوضاع االقتصادية ) م15/ هـ

TP

35
PT -م 1994-هـ1414منشورات معهد تاريخ العلوم العربية واإلسالمية، جامعة فرنكفورت، : أملانيا.

TP

36
PT -م1986ان املطبوعات اجلامعية، ديو: حتقيق حممد ابن أيب شنب، اجلزائر.

TP

37
PT - م 1971الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، : حتقيق  رابح بونار، اجلزائر.

TP

38
PT - حتقيق علي الشنويف، ضمن جملة :Bulletin d´études erientals ، م 1966-1965: ، سنة 19العدد.

TP

39
PT -ورقة 234، متكون من 14: نسخة مصورة من خمطوط متحف سريتا قسنطينة، حتت رقم.



12

واالجتماعية السائدة يف املغرب األوسط، يف الفترة اليت عاصرها املؤلف؛ كقضية الضرائب وأوضاع القضاة، 
.آنذئذوبعض األمراض املنتشرة يف املغرب األوسط

كتب الطب واألغذیة واألعشاب-خـ
وهذا الصنف من الكتب يفيدنا يف معرفة خمتلف أنواع األمراض واألوبئة والعالج املقترح هلا، وبعض 

:األغذية اليت يتناوهلا أفراد جمتمع املغرب األوسط وأمهها
TP"حتصيل غرض القاصد يف تفصيل املرض الوافد"-1

40
PT هـ 770تويف بعد (األنصاري البن خامتة املري

م، مبتدًء بتعريف الوباء وذكر 1348/هـ749وقد أفرد فيه صاحبه احلديث عن الوباء العام لسنة ) م1369/
أسبابه مث احلديث عن نوع هذا الوباء ومصدره ومناطق إنتشاره، واألهم من ذلك أنه ذكر لنا عدد الوفيات 

.لمسان، كما أنه حتدث عن مسألة العدوى والفرار من الطاعونالناجتة عنه يف بعض املناطق كاملرية  وت
TP"مقنعة السائل عن املرض اهلائل"-2

41
PT وقد ) م1374/هـ776تـ (للسان الدين ابن اخلطيب الغرناطي
م الذي إكتسح العامل ككل، فعرف هذا املرض القاتل 1348/هـ749خصه صاحبه أيضا للحديث عن وباء 

.وأثبث وجود العدوى علميا، وأعاب على القائلني بعدم وجودهاوذكر أسباب حدوثه، 
TP"تأليف يف الطب"-3

42
PT أليب العباس أمحد بن عبد السالم الشريف احلسين املغيلي ويبتدأ املؤلف حديثه يف

هذا الكتاب عن الطب الوقائي، وخمتلف احلميات اليت تتغري تبعا لفصول السنة، مث يذكر خمتلف األمراض 
.عالجها مبختلف األدوية املركبة واألعشابوطرق 

TP"اجلامع ملفردات األدوية واألغذية"-4

43
PTوهو عبارة عن ) م1248/هـ646تـ (بن البيطار املالقي ال

معجم ذكر فيه املؤلف خمتلف األعشاب واألدوية املستعملة ملعاجلة األمراض، وقد أشار إىل العديد من النباتات 
.ناطق يف املغرب األوسط، وذكر فوائدها الطبيةالطبية اليت تنبت بامل

كتب العالج بالرقى-د
ويتناول هذا النوع من الكتب احلديث عن فضل القرآن الكرمي كوسيلة لعالج العديد من األمراض املزمنة 

:والوبائية ونذكر أمهها
TP"اللوامع واألسرار يف منافع األخبار"-1

44
PT م1455/هـ860ان حيا سنة ك(لعيسى بن سالمة البسكري  (

ويبني فيه صاحبه خمتلف الرقى املستعملة يف عالج كثري من األمراض، واألهم من ذلك أنه يعطي لنا وصفات 

TP

40
PT -151/ 1م، 1988دار الغرب اإلسالمي، : ، بريوت 1، لعبد الكرمي اخلطايب ط الطب واألطباء يف األندلس اإلسالمية: نشر ضمن-

186.
TP

41
PT - 48–38/ 93م، 1997-هـ1417منشورات معهد العلوم العربية اإلسالمية، جامعة فرنكفورت، : أملانيا.

TP

42
PT -18-01، ورقة 1767: خمطوط باملكتبة الوطنية اجلزائرية، ضمن جمموع رقم.

TP

43
PT -2ج-1م ج1991، دار الكتب العلمية، 1ط.

TP

44
PT -أ110–ب 41، ورقة 1776: خمطوط باملكتبة الوطنية اجلزائرية، ضمن جمموع رقم.
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.طبية ألدوية مركبة تعاجل أمراضا عديدة، بناًء على ما استقاه من أطباء عصره
ها ماهو مطبوع، اعتمدا يف هذه وفضال عن هذه املصادر هناك مصادر أخرى منها ما هو خمطوط، ومن

الدراسة، وال تقل أمهية عن هذه املذكورة أعاله، وال أخفي أنين من املتأثرين جدا بعلم ابن خلدون، فمقدمته 
كانت بالنسبة إيل خري دليل يف كل هذه الدراسة، وهذا ما سيالحظه قارىء هذه املذكرة؛ أما املراجع اليت 

.البعض منها يف الدراسات السابقة فال داعي إلعادااعتمدت عليها فهي كثرية ذكرت
صعوبات الدراسة

: وقد واجهتين يف هذه الدراسة مجلة من الصعوبات ميكن تلخيصها كاآليت
قلة املادة املصدرية اليت تتناول موضوع ااعات واألوبئة باملغرب األوسط، وهذا ما صعب علي دراسة -

.وأحال دون اإلجابة على العديد من اإلشكاالت اليت واجهتيننواحي كثرية من املوضوع،
قلة املادة املصدرية املتعلقة مبجال البادية والريف، مما جيعل الكفة يف هذه الدراسة متيل حنو معاجته ضمن -

. جمال املدن أكثر منها من األرياف والبوادي
املغرب األوسط، الذي ختتلف فيه السلطة صعوبة التحكم يف هذه الدراسة بفضاء جغرايف واسع كفضاء-

.احلاكمة بني طرفيه الشرقي والغريب
ويف األخري أتقدم بالشكر اخلالص إىل املشرف األستاذ الدكتور حممد األمني بلغيث على نصائحه وصربه 

.الطويل علي إىل غاية امتام هذا البحث
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الفصل التمهيدي

األوبئة في المجاعات و
المغرب األوسط 

)م1520-1192/ـه927-ـ588(
.واصطالحاتمفاھیم

المجاعات واألوبئة الداللة والمفھوم: أوال 

)م1520-1192/ـه927-ـ588(المغرب األوسط : ثانیا



15

مفھوم المجاعة: أوال
وإن كانت كلها تصب يف مفهوم واحد،ااعةتعددت التسميات واملصطلحات اليت أطلقت على لفظ

شهدا عارضة واجتماعيةاقتصاديةظاهرة فهي أيضا يدل على أا حالة مرتبطة بنقص الغذاء أو انعدامه،
دون تسارع عجلة التطور، وحبدوثها يف كثري من األحيانوحالت،احلضارات على مر األزمانوخمتلف الدول

الزمن قد تطول منمدةويدق ناقوس اخلطر آِذنا للموت أن ينال حظه من البشر يفخيتل نظام الكون السائد
أو تقصر، فما هو مفهوم ااعة؟ وما هي مرادفاا يف اللغة؟ وكيف تعاملت خمتلف املصادر التارخيية مع هذا 

.املصطلح؟
المجاعة في اللغة-أ

فات يف اللغة وتأويالت عديدة ، يستوجب اإلملام ا إن أي مصطلح يعرب عن ظاهرة تارخيية ما إال وله مراد
كما هو معلوم ومعرفتها، حىت يسهل علينا فهم هذه الظاهرة وتتبع مسارها التارخيي،  ألن اللغة والتاريخ 

.علمان متالزمان تالزم الروح  مع اجلسد
هو جائع وجوعان، واجلُوع نقيض الشبِع، فااعة يف اللغة هي مفْعلةً من اجلُوع، ومن الفعل جاع يجوع، ف

واملسغبة أيضا 45وهي خالء البطن من الطعام جوعا،: وهو اسم للمخمصِة وهي مصدر مثل املَغضبِة واملَعتبِة
�â÷rr&ÒO»yèôÛÎ)�Îû5Qöqt��Ï: تعين ااعة، وقد جاء يف قوله تعاىل

7pt7tóó¡tBÇÊÍÈ]فقال46ة،أي جماع] 14: البلد"  : بغسي بغوس ،بغسلُ يجالر بغس
47".اجلوع مع التعب، ورمبا مسي العطش سغبا وليس مبستعمل: اجلوع، وقيل: جاع، والسغبة: سغبا

اعة وهي مأخوذة من التأَلُّب والتجمع، ألن الناس جيتمعون يف ا: لْبةُيطلق على ااعة أيضا مصطلح اُألو
أي جماعة، ولفظ اخلوبة يطلق : اخلاء املعجمة، ويقال للجوع أيضا اخلَوبةُ، وأصابتهم خوبةٌ وخيرجون أرساالً

ُ واخلَِطيطَةُ هي أيضا على األرض اليت مل متطر بني أرضني ممطورتني، ُ والقَواية األرض اليت مل وقيل اخلَوبة
،طَرمةُ،48تدالعيشويقال للمجاعة الش ُ اعة واحلاجة، أما اخلصاصة فهي يعين ا: نفَاضشظَفَه، واال: وِشدة
اء جماعة، ألن الناس يلتزمون فيه ذو فَقٍْر، وقيل أن العرب كانت تسمي الشت: والفقر، وذو خصاصٍةاخلُلَّةُ 

49.البيوت وال خيرجون لالنتجاع

أي شديدة، وهي : عة تسميات عديدة؛ كالسنةُ الغبراْء، وسنةٌ لَزبةٌوقد أطلق على السنة اليت حتدث فيها اا
القحط، وكذلك السنة احلمراء أي السنة الشديدة اجلذب ألن آفاق : السنة اليت يكون فيها القحط، واللَّزوب

دار : ، بريوتالقاموس احمليط: ، الفريوزآبادي432-431/ 2م، 1968-هـ1388دار صادر، : ، بريوتلسان العرب: ابن منظور-45
دار العلم :، بريوت3، حتقيق أمحد عبد الغفور عطار، ط )تاج اللغة وصحاح العربية(الصحاح: اجلوهري، 3/15، )ت.د(العلم للماليني،

3/1201م، 1984-هـ1404للماليني، 
.808ص ،)ت.د(دار املعرفة، : ، بريوتسري اإلمامني اجلاللنيتف: جالل الدين احمللي وجالل الدين السيوطي-46
.147/ 1، املصدر السابق: ، اجلوهري 82/ 1املصدر السابق،: ، الفريوز أبادي 368/ 1املصدر السابق : ابن منظور-47
.123/ 2املصدر السابق،: ،  اجلوهري368/ 1املصدر نفسه،-48
.219/ 11، 241/ 7، 422/ 14، 234/ 3لسان العرب،:ابن منظور-49
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جلَذِْب، ال يرى فيها اخلضرة، إذا كانت بيضاء من ا: السماء إمنا حتمرُ  يف سين اجلَذِْب القحط، والسنة الشهباءِ 
.هي بيضاء لكثرة الثلج وعدم وجود النبات، وقيل أن شهباٌء هي ريح شديدة الربد: وقيل

شديد من احلر أو الربد أو القحط أو حنوه، ويقال : ، وعام قسي كغينللسنة الشديدة أيضا القًحمةُويقال
ألمطار ويقل الريع فيها، فذلك ِخداعها ألا تطعم يف اخلصب باملطر مث ختلف، سنونٌ خداعة ٌ، أي تكثر فيها ا

وهي السنة : ري الفواسد، وكذلك السنة السنهاءهي القليلة اخل: القليلة املطر، والسنون اخلوادع: وقيل اخلداعة
50.ن القحطأَسنت القَوم مبعىن أصابتهم سنة شديدة م: اليت ال نبات ا وال مطر، ويقال

القحط : وكلمة القحط حتتمل يف اللغة عدة معاين أيضا؛ فهي تعين احتباس املطر واجلذب، واجلباب معناه
: الكَحطُ، وامحلَ البلد: القحط والشدة، والشياح تعين القحط أيضا، وقد يقال للقحط: الشديد، والضاروراْء

وتعين : كُلْبٍة أي يف قَحٍط وِشدٍة من الزمان، ويطلق عليه أيضا باللَّأْواءإذا قَحطَ فهو ماِحلٌ، ويقال الناس يف
املشقة والشدة، وقد كانت العرب تسمي القحط شتاٌء ألن ااعات كانت أكثر ما تصيبهم يف الشتاء 

51.البارد

الشدة والنازلة العظيمة " ين ويعترب القحط من أهم أنواع اجلوائح، واجلوائح يف اللغة مجع جائحة وهي تع
نعت لكل : ستِْئصالْ، واهلَرنكَسوأصلها من اجلَوِح أي مبعىن اال، "أو فتنة) قحٍط(اليت جتتاح املال من سنٍة 
وهي : اجلائحة اسم فاعل مؤنث اجلائح، مجع جوائح: "ويعرفها املُحدثُون بقوهلم52جائحة مهِلكٍَة مستأِْصلٍَة،

أهلكه، اآلفة اليت لك الثمار واألموال : بة، واجلائحة من السنني اجلذبة، وجاح اهللا املال وأجاحهاملصي
53".وتستأصلها

تعين ااعة يف حد ذاا، وإمنا هي أحد مسبباا، فقد فصلَّ يف املدلول وجتدر اإلشارة هنا أن اجلائحة ال
را كل اآلفات السماوية اليت ال يد لإلنسان فيها، واليت الاالصطالحي للجائحة مجهور من الفقهاء؛ فَعفت بأ

يستطاع التحرز منها وال دفعها إن علم ا، كالقحط وكثرة املطر والريح والربد واجلراد والدود والعفن والغبار 
54.املفسد وغريها

واملعجوز 55،"و نبات بعد بيعهما أتلف من معجوز عن دفعه عادة قدرا؛ من مثر أ"ويعرفها ابن عرفة بأا 
عن دفعه هو كل اآلفات السماوية، من برد ونار وريح وغرق والسموم، وهي متفق عليها، أما االختالف 

: اجلوهري ،287/ 4، القاموس احمليط: ،  الفريوز آبادي 502، 150/ 13، 66/ 8، 210/ 4، 738، 508/ 1، املصدر نفسه-50
.1150/ 3لصحاح، ا

.  387/ 2، 232، 44/ 1املصدر نفسه،،  238/ 15، 386، 374/ 7، املصدر نفسه-51
.360/ 1املصدر السابق، : ، اجلوهري15/ 3، 285/ 2، املصدر نفسه،  62، 61/ 8سه،املصدر نف-52
.157م، ص 1988دار النفائس، : ، بريوت2، ط معجم لغة الفقهاء: حممد رواس قلعه جي وحامد صادق قنييب-53
هـ، 1301بعة العامرية الشرقية، املط: ، مصر1، طمالعقد املنظم للحكام فيما جيري بني أيديهم من العقود واألحكا: ابن سلمون الكناين-54
1 /251.

دار الغرب : ، بريوت1، حتقيق أبو األجفان والطاهر املعموري، طباهلداية الكافية الشافية: شرح حدود بن عرفة املوسوم: الرصاع التلمساين-55
.392م، ص 1993اإلسالمي، 
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فهو مقدار الثمرة ااحة، وقد اختلف الفقهاء يف " قدرا من مثر أو نبات"فيكون يف السارق واجليش، أما قوله 
56.مة، والذي يشترط عند املالكية أن يكون ثلث الثمرةما إذا كان ثلث املكيلة، أو ثلث القي

فهو يقصد باجلائحة 57،"هي ما ال يستطاع دفعه كسماوي وجيش: "وعرف الشيخ خليل اجلائحة بقوله
هنا كل ما هو مساوي، أي كل آفة ال دخل لإلنسان حبدوثها، بل هي مقدرة من اهللا سبحانه وتعاىل، وكذلك 

58.سلطان اجلائر، فهي من اجلوائح غري الطبيعية يف نظره اجليش ومن يف حكمه كال

وتنضوي ضمن تعريفات هؤالء الفقهاء خمتلف أنواع اجلوائح، فهناك من عددها يف ستة عشر نوعا 
:ونظمهما يف هذا الرجز قائال

ريح وعفن وجراد وفارهـاقحط وثلج مث غيث بردهـا
59غرق وجيش واحملارب نارهاطري ودود غاصب مث سارق         

وكل اجلوائح الطبيعية ال خالف فيها بني الفقهاء، أما اجليش والسارق والسلطان اجلائر فمحل خالف 
ويضيف هذا 60،"فقد روى ابن القاسم عن مالك أن اجليش جائحة، وقال ابن القاسم والسارق مثله"بينهم، 

وهذا ما 61،"هو جائحة من اجلوائح..رون بالنخل فيأخذون مثرتهقال مالك يف اجليش مي: "الفقيه حول ذلك
معىن اجلائحة هي املصيبة املستأصلة، يقال أجاحهم العدو :"أكده القاضي عياض يف تعريفه للجائحة قائال

62".واستوىل عليهم وكذا الشدائد

قة تعد سببا لوضع أن السر)م1126/هـ520تـ (وكذلك اعترب بعض فقهاء املالكية كابن رشد اجلد 
إذ اعتربوا اجليش (م1441/هـ845تـ(يف حني خالف بعض الفقهاء هذا الرأي ومنهم ابن فتوح 63اجلائحة،

ونفس الطرح يتبناه أبو هارون64والسارق ليس من اجلائحة، إال إذا بلغ الضرر مقدار الثلث يف الثمرة ااحة،
دخل يف باب سوء احلرص، ويعترب فساد الثمرة لعدم وجود فيعترب أن ما أفسده اللصوص ليس جبائحة، ألنه ي

65.مشتري هلا يف فترات الفنت جائحةً

:  ، القاهرةام اجلوائح يف الفقه اإلسالمي وصلتها بنظرييت الضرورة والظروف الطارئةأحك:، عادل مبارك املطريات392، ص املصدر نفسه-56
.9م،  ص2001- هـ 1422منشورات جامعة القاهرة، 

.157هـ، ص 1346مطبعة حممد علي صبيح، : ، مصرخمتصر خليل-57
.11ص ،املرجع السابق:عادل مبارك-58
.                   32هـ، ص1301مطبعة بوالق، : ،مصر1، طعلى مذهب اإلمام مالكفتح العلي املالك يف الفتوى: حممد عليش-59
.551/ 2،  1989دار الغرب اإلسالمي، :حممد بن قاسم عياد، بريوت: ، حتقيقمعني احلكام على القضايا واألحكام: ابن عبد الرفيع-60
.591/ 3م، 1994-هـ 1415كتب العلمية، دار ال: ، بريوت1، طاملدونة الكربى: سحنون بن سعيد التنوخي-61
، 1احلبيب اهليلة، طحتقيق حممدجامع مسائل األحكام ملا نزل من األقضية باملفتني واحلكام، جامع مسائل األحكام: أبو القاسم الربزيل-62

.388/ 3م، 2002دار الغرب اإلسالمي، : بريوت
.                                 103ص،ميأحكام اجلوائح يف الفقه اإلسال:عادل مبارك -63
. 468، خمطوط اخلزانة العامة بالرباط، رقم الوثائق: ابن فتوح: ، نقال عن25، ص جوائح وأوبئة مغرب عهد املوحدين: لقطيبحسني بو-64

.                                            273ق، الورقة
.                                         43د، ص . 1700، خمطوط اخلزانة العامة بالرباط، رقم طرر أيب هارون: أيب هارون الشاطيب: ، نقال عن25، ص املرجع نفسه-65
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وأما ما أصاب : "مجلة هذه اخلالفات يف النص اآليت) م1198/هـ595تـ (وقد خلص ابن رشد احلفيد 
حة انقسموا ؛ فبعض أصحاب مالك رآه جائحة، وبعض مل يره جائحة، والذين رأوه جائمن صنع اآلدميني

السرقة، : فبعضهم رأى منه جائحة ما كان غالبا كاجليش، ومل ير ما كان مبغافصة جائحة مثل: قسمني
وال يهمنا هنا تفاصيل هذه 66،"جائحة بأي وجه كانوبعضهم جعل كل ما يصيب الثمرة من جهة اآلدميني

ائحة، وبعض املرادفات اليت يتكرر ذكرها االختالفات الفقهية بقدر ما يهمنا حتديد بعض املفاهيم للمجاعة واجل
.يف خمتلف املصادر التارخيية

المجاعة في المصادر التاریخیة
إن ااعة كمصطلح واضح الداللة واملعاين مل يكن موحد االستعمال يف سائر املصادر التارخيية، وهذا 

يتصل ا، إال أن اهتماماا خمتلفة طبيعي وإن كانت وجهتها واحدة، وهي التأريخ للحياة البشرية وكل ما 
ومتباينة، كما أن اختالف استعماهلا ملصطلح ااعة مل يأت اعتباطا، وإمنا عرب بوضوح عن ميوالا واختالف 

.مشارا لتقدم لنا يف النهاية احلدث التارخيي عن هذه األزمة كيفما كان
اة دينية تعتين بالدرجة األوىل بتقصي أخبار جمتمع رباين، فاملؤلفات املنقبية باعتبارها مصادر لتأريخ احلي

ارتبط أفراده وثيق االرتباط بالزهد والصالح والوالية، فهي مصادر تارخيية ثرية جدا اهتمت أكثر بالتأريخ 
، كانت قريبة من قاعدة اهلرم أكثر من -وهم األولياء-للذهنيات واملهمشني، باعتبار أن الفئات اليت تؤرخ هلا 

قمته، فهي تنبذ كل ما يتصل بالسلطة وغطرستها، ومتجد حياة البساطة وشظف العيش والزهد وتفضلهما على 
ملذات الدنيا، فالفقر ونبذ شهوة البطن هو من مسات اتمع الوالئي، وإال ملاذا ينعت أفراده بالفقراء؟ فااعة 

رب مدى ثبام وصربهم عليها، وإيثار بسطاء الناس على يف املنظور الوالئي امتحان من اهللا هلؤالء األولياء، ليخت
.أنفسهم يف زمنها

فااعة يف املصادر املنقبية اصطبغت بصبغة دينية حمضة، وفضلت استعمال لفظ املسغبة الذي هو مرادف 
â÷rr&ÒO»yèôÛÎ)�Îû:هلا، كون هذه الكلمة تردد ذكرها يف القرآن الكرمي لقوله تعاىل

5Qöqt��Ï�7pt7tóó¡tBÇÊÍÈá]فهي مقرونة هنا بفعل اإلطعام أو الصدقة، ]14:البلد
اليت حث اهللا فيها الناس يف مثل هذا اليوم أكثر من غريه حلاجة الناس إىل ذلك، وما جعل هذا اللفظ يتكرر 

ل الضيق ذكره يف كتب املناقب، دون أن ننكر وجود بعض املرادفات األخرى؛ كااعة والشدة والقحط وحا
وإن مل تكن بصفة مستمرة إال إلمياا ذه الوظيفة املقرونة بوقت املسغبة، أال وهي اإلطعام واإلنفاق، ولعل -

ما يؤكد لنا ذلك أن هذه املصادر ال تذكر كلمة مسغبة إال وهي مقرونة بفعل بطويل جيسده شخص الويل من 
.ن بسطاء الناس واحملتاجني منهمصدقة أو طقس كرامي جيتاز ا هذه األزمة، ويدفعها ع

وقد سارت املصادر الفقهية يف تصورها للمجاعة على ج كتب املناقب، كوا أيضا مصادر دينية تنظِّر 
للمجتمعات، وتؤرخ للحياة االقتصادية واالجتماعية، فإضافة إىل مرادفات عديدة للمجاعة، 

. 156ص ،)ت.د(، مكتبة اخلاجني بداية اتهد واية املقتصد66
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اعة والشدة، إال أن املصادر الفقهية آثرت يف كثري من استعملتها كالقحط واجلوع الشديد واخلصاصة وا
األحيان استعمال لفظ املسغبة أيضا، وإن مل تكن تشري إىل الوظيفة املقرونة ا، وهي اإلطعام واإلنفاق كما يف 
املناقب، مع أا تسعى إىل توضيح دور الفقهاء يف التخفيف على الناس وحل مشاكلهم، وإن كان ذلك على 

وى النظري أكثر من اجلانب الفعلي، فذكرت هذه املصادر ااعة على أا من مجلة املشاكل اليت تعترض املست
الناس باختالف أصنافهم، وجعلتهم بسببها يبحثون عن شرعية دينية عند الفقهاء لبعض السلوكات اليت 

موجه ومنظم لعالقات الناس فرضتها هذه األزمة حىت ال يقعون يف الغلط، وهنا يتجسد دور الفقيه بوضوح ك
.مهما كانت طبيعتها، واحلرص أن تكون داخل منظومة دينية ال تشوا شوائب

كما أن مصطلح اجلائحة الذي فرقنا بينه وبني مصطلح ااعة سابقا، إمنا يتكرر ذكره يف املصادر الفقهية 
ر الفقهي القوي ودور الفقهاء البارز يف دون غريها من املصادر، ألا من خالل ذلك تصور لنا بوضوح احلضو

. حل خمتلف الرتاعات، واملشاكل الناجتة عن هذه اجلوائح  بني خمتلف فئات وأفراد اتمع
يف حني فضلت مصادر التاريخ السياسي لفظ ااعة دون غريه، كون هذه املصادر ال يغلب عليها الطابع 

رها مل تكن سوى أزمة اقتصادية، كان البد أن حتدث يف وقت ما، الديين وال االجتماعي، فااعة يف نظ
فيكون موقعها غالبا ضمن مجلة األحداث اليت عاشتها الدولة، أو من بني األزمات اليت عرفتها فترة حكم 
سلطان ما سرعان ما تذكر جهوده لتجاوز هذه األزمة، خاصة إذا كانت هذه املصادر من النوع الذي يضفي 

قدسية على شخص هذا سلطان، كما أا غالبا ما تعرب عن ااعة بأحد أبرز مظاهرها وهي غالء هالة من ال
األسعار، خصوصا يف فترة حكم خليفة أو دولة ما، هي يف األصل معادية هلما، فسرعان ما تعقب ذلك 

، ألا بذكرها لفترة رخاء لألسعار، وموسم خصب يف فترة حكم خليفة جديد، أو دولة جديدة متجدها
.وجدت أساسا لتأريخ للبشرية من أعلى هرمها ال من أسفله

كما أن مقدمة ابن خلدون وإن كانت ال تندرج ضمن كتب التاريخ السياسي، فهي مصدر تارخيي مهم 
نظر فيها لالجتماع والعمران واحلضارة والعلوم على حد سواء، إال أنه عرب عن هذه األزمة بصورة واضحة 

لفظ ااعة، وإن كان على خالف املصادر األخرى قد فصل يف ذكر أسباا إال أنه جعلها من مجلة وصرحية ب
.العوارض اليت تعترض الدولة يف آخر دورا احلضارية لتعجل يف النهاية بزواهلا

من األحيان من ومل تكن ااعة العارض الوحيد الذي هدد اإلنسان، وإمنا كان الوباء الذي يعقبها يف كثري 
أهم األزمات اليت عاىن منها اإلنسان، وهددت بقائه أيضا فما هو مفهوم الوباء؟ وما هو الفرق بينه وبني 

.الطاعون؟ وما هي أهم  أنواع األوبئة اليت عرفتها البشرية فترة العصور الوسطى ؟
مفھوم  الوباء:-ب 

الوباء بین اللغة والطب-1
املمدود أَوِبئَةٌ، ، ومجع املقصور أَوباٌء، ومجع )و ميد و يقصر " (كل مرض عام"للغة بأنه يعرف الوباُء يف ا

اَألرض توبأُ فهي موبوَءةٌ إذا كثر مرضها، وكذلك وِبئَت توبأُ وباَءةً فهي وِبئَةٌ ووِبيئَةٌ على فَِعلٍَة وقد وِبئَت
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أيضا فهيوفَِعيلٍَة، وأَو أَتوِبئَةٌبِبيئَةًما وهتدجو ،ضاَألر أْتبوت67.، واس

احذر القرف يف غنمك، وقيل القَرف : ويطلق على الوباء مرادفات أخرى كالقرف، فيقال
وذلك على ااز إذ "ويطلق على الوباء أيضا لفظ املُوتان 68أعداها،: هو العدوى، فأقرف اجلرب الصحاح

69)".وتقييده بضم امليم ( ملوت يقع يف املاشية أصله يف اللغة ا

أما مفهوم الوباء يف االصطالح الطيب؛ فإن كل املصنفات الطبية اإلسالمية يف العصور الوسطى 
ال تكاد ختلوا من التفاتة علمية إىل مثل هذه األمراض، فيذكر ابن زهر أن الناس قد اعتادوا على إطالق اسم 

، خاصة وأن الناس مجيعهم يشتركون "اليت تصيب أهل بلد من البلدان وتشمل أكثرهمعلى األمراض "الوباء 
وهلذا إذا كان اهلواء فاسدا عم املرض أهل ذلك املوضع أو عم "يف استعمال اهلواء الذي يستنشقونه، 

70".أكثرهم

اخلطيب مع ذكر وعرفه ابن 71،"بأنه مرض عام للناس قتال غالبا عن سبب مشترك: "ويعرفه ابن خامتة
هو مرض حاد حار السبب مسي املادة يتصل بالروح بدًء بواسطة اهلواء، ويسري يف العروق : "أعراضه بقوله

72".فيفسد الدم وحييل، رطوبات إىل السمية وتتبعه احلمى ونفث الدم، أو يظهر عنه خراج من جنس الطواعني

أما لفظ املوتان 73،"تغري اهلواء إىل الفساد"أنه ب: قائال) م1605/هـ1008تـ (ويضيف داود األنطاكي 
والذي يعين الوباء أيضا فإن معناه االصطالحي مشولية  املوت من هذا املرض 74مثلما جنده عند ابن خلدون،

املفاجئ يف اإلنسان واملاشية، وباقي احليوانات األخرى على حد سواء، وقد اصطلح على األوبئة أيضا 
ا قادمة على الناس من بعد مع اهلواء ليست من جهة مطعوم وال مشروب وال عرض أل"باألمراض الوافدة، 
75.، أو لكوا أيضا أمراض عامة تشمل وفدا كبريا من الناس"نفساين وشبه ذلك

ومن مث فإن أغلب املفاهيم العلمية ملصطلح الوباء مل تتعارض فيما بينها، وتتفق على أنه مرض عام ناتج عن 
، وال خيتلف مفهوم الوباء كثريا عما كان معروفا عليه عند األطباء "فساد اهلواء"ي مشترك هو سبب رئيس

املسلمني يف العصور الوسطى وما هو معروف عليه اآلن، سوى بعض االكتشافات العلمية اجلديدة اليت خطا 
حليوان تسببه بكترييا، أو ا الطب احلديث يف ميدان علم األوبئة، فهو أيضا مرض عام مشترك بني اإلنسان وا

فريوسات ختتلف حسب نوع املرض الوبائي، وتكون سريعة االنتشار من الشخص املصاب إىل الشخص 

. 79/ 1الصحاح: اجلوهري،190-189/ 1، لسان العرب: ابن منظور-67
.280/ 9ملصدر نفسه،ا-68
.162صحتصيل غرض القاصد يف تفضيل مرض الوافد، : ابن خامتة-69
.143م، ص 1992معهد التعاون مع العامل العريب، - الس األعلى لألحباث العلمية: حتقيق اكيرياتيون غارتيا، مدريد: كتاب األغذية-70
.106، ص ونسية على األسئلة الغرناطيةاألجوبة الت: حممد الرصاع، 162صحتصيل غرض القاصد،-71
.38، ص قنعة السائل عن املرض اهلائلم-72
.333م، ص2001-هـ1421دار الفكر، : ، بريوت1، ط بغية احملتاج يف ارب من العالج-73
.282ص املقدمة،: ابن خلدون-74
.163-162، ص املصدر السابق: ابن خامتة-75



21

السليم، عن طريق عدة وسائط أمهها املاء واهلواء، وبعض احليوانات القارضة كاجلرذان والكالب الربية 
76.والسنجاب واألرانب

الفرق بین الوباء والطاعون-2
إن اخللط بني مفهوم الوباء والطاعون مل يكن عند بعض اللغويني فقط كما رأينا، وإمنا كان عند بعض 
اإلخباريني أيضا، فاملصادر التارخيية استعملت مصطلح الوباء والطاعون دون أن تفرق بينهما، مما يصعب علينا 

ن مفهوم الوباء يف االصطالح العلمي أمشل يف حني كا77معرفة نوع املرض الوبائي ألي فترة زمنية حيدث فيها،
وأعم من مرض الطاعون، فكل طاعون وباء وليس كل وباء طاعونا، أي أن الوباء قد يشمل أمراضا عديدة 

وهو مرض بكتريي 79الذي يعرف  بأنه نوع من األمراض اليت حتدث يف الزمن الوبائي،78من بينها الطاعون؛
ويكون يف 81وهناك من يعرفه بأنه مادة مسية حتدث ورما قاتال،80يضا،حاد مشترك بني اإلنسان واحليوان أ

:ثالثة أصناف حسبما أقرته التأليف الطبية اإلسالمية وكذا الطب احلديث وهي كاآليت
ويسمى بالطاعون العقدي أو الدملي أو الدبلي، أي مبعىن الدماميل القاتلة، ويطلق عليه :الصنف األول

وهو عبارة عن خراجات ناتئة تظهر يف 82أي مبعىن الدبل،" Bubon"وهو مشتق من ،"Bubonic"بالالتينية اسم
.أي مكان الغدد اللمفاوية كما تعرف اآلن يف الطب احلديث84واللحوم الرخوة من اجلسم،83املغابن،

"ويسمى بالطاعون الرئوي، وهو الصنف الذي أشار إليه ابن خلدون قائال: الصنف الثاين إذا كان ف: 
فهو أشد 85،"وقع املرض يف الرئة وهذه هي الطواعني وأمراضها خمصوصة بالرئة) فساد اهلواء(الفساد قويا 

رياض : ، أنظر أيضا48/ 27، "مادة وباء"م،1999-هـ1419مؤسسة أعمال املوسوعة، : ، الرياض1ط ، ةاملوسوعة العربية العاملي-76
.COM.BAB.WWW: ، مقال منقول عن املوقع اإللكترويناألمراض الوبائية فريوسات ال تفرق بني الصاحل والطاحل: بواعنة 

الدميغرافية التارخيية يف تونس والعامل : ، ضمنالنتائج الدميغرافية: ت واألوبئة يف تاريخ الغرب اإلسالمي الوسيطااعا: أمحد السعداوي-77
.37،  ص العريب

مكتبة املنار اإلسالمية، -مؤسسة الرسالة: ، بريوت13، حتقيق شعيب األرنؤوط وعبد القادر األرنؤوط، ط الطب النبوي: ابن قيم اجلوزية-78
رسالة فيما ضبطه أهل النقل يف خرب الفصد : ، ابن جنيم املصري161، ص حتصيل غرض القاصد: ، ابن خامتة38م، ص 1986-هـ1406

، com.mostafa-al.www: لكترويننسخة مصورة عن املوقع اإل: اليابان-، خمطوط مبعهد الثقافة والدراسات الشرقية، جامعة طوكيوبالطاعون
.أ418ورقة 

.335، ص بغية احملتاج: األنطاكي-79
.www.ar.wikipedia.org،   "الطاعون"للموسوعة احلرة، مادة حول تعريف الطاعون أنظر يف املوقع اإللكتروين-80
.com.:زيدان للمخطوطات، من موقع يوسف1544، نسخة مصورة عن خمطوطة رقم ما رواه الواعون يف أخبار الطاعون: السيوطي-81

zeidan.www ب164، ورقة  .
،- 157182، ص الطب واألطباء يف األندلس اإلسالمية: ، عبد الكرمي اخلطايب105، صاألجوبة التونسية:حممد الرصاع-82

Michel lepourier : la petite encyclopédie médecine Sciences, Flammarion, Paris, p 732.
،واألثرغريب احلديثالنهاية يف: ، ابن األثري309/ 13، لسان العرب: ابن منظور: مجع مغنب وهو اإلبط وبواطن األفخاذ، أنظر: املغابن-83

املرجع :اخلطايب، عبد الكرمي 636/ 3م، 1979-هـ1399املكتبة العلمية، :بريوت،حممود حممد الطناحيالزاوي وحتقيق طاهر أمحد 
.108صالسابق،

.39-37، ص املصدر السابق: ، ابن القيم اجلوزية2575/ 8م، 1999: ، نوبليس1، طالقانون يف الطب: ابن سينا-84
.282، ص املقدمة: ابن خلدون-85
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أنواع الطواعني فتكا بالناس على اإلطالق، فال يكاد يسلم منه أحد وال عالج له يف الغالب، ألنه يستهدف 
86".رة مقداره وعجزها عن حصرهحلدة الدم املنبعث إليها وكث"الرئة ويفرق عروقها ويهتكها 

وتعين هذه " septicenic"ويعرف يف الطب احلديث بالطاعون اإلنتامني، ويطلق عليه اسم : الصنف الثالث
، وعرب عنه ابن خامتة بالقروح "الطاعون الدموي أو التسممي"ويطلق عليه أيضا اسم 87،"إنتان دموي"العبارة 

اجللد على شكل نفاخات سوداء، أو متيل إىل احلمرة كأا احتراق السود، وهي قروح تظهر ألول مرة يف
نتيجة حدوث نزيف يف اجللد، ويصاحب ذلك ارتفاع شديد يف درجة احلرارة، وهذه النفاخات ما تلبث حىت 
تنفجر باملاء، فتخلف بذلك نكت سوداء تنبع ماًء، أو يصاحب ذلك تورم يف مواضعها، أو ما حوهلا، وهذه 

88.أشد احتراقا من العقد اليت تظهر يف املغابن، ويظهر يف اجلسم كمادات سوداء كأنه حمترقالقروح هي

متشاة من حيث اهلالك، وتكون يف 89وإضافة إىل الطاعون، تشمل األوبئة كذلك على أمراض عديدة
رئة والذحبة، فاجلذام الغالب معدية، غري أا ختتلف من حيث أعراضها فمنها اجلذام واجلدري واحلصبة وذات ال

أو بداء 91وهلذا كان األطباء يسمونه بالعلة الكربى،90مرض ال يقل خطورة عن الطاعون بل يأيت بعده،
األسد، نظرا ألن وجه املريض ذا املرض يصري كوجه األسد، وهو مرض معدي وموروث، وسبب حدوثه 

حم البقر والتمر والباذجنان والثوم واخلردل حسبما يعتقد األطباء، هو اإلدمان على ما غلظ من األغذية كل
يف آنية بوكذلك مداومة الشر93والدوام على أكل السمك والسمن والفول يورث اجلذام أيضا،92والعدس،

وهناك من يعترب أن سبب حدوث اجلذام وغريه من 94من حناس يتسبب يف هذا املرض يف نظر بعض األطباء،
95.نسان شيئا من احليوان الذي يفترس ذات السمومأكل اإلراجع إىلالبثور املتعفنة؛

يف حني تقل احلصبة 96ويعترب مرض اجلذري أيضا من األمراض الوبائية اخلطرية والذي يعدي برائحته أيضا،

.181، ص حتصيل غرض القاصد:ابن خامتة86
.157، صالطب واألطباء: عبد الكرمي اخلطايب-87
.181صاملصدر السابق، : ةابن خامت-88
.10:أنظر امللحق-89
.56ص جوائح وأوبئة مغرب عهد املوحدين،: حسني بولقطيب-90
منشورات املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، دار الفكر، : حتقيق ميشيل اخلوري، دمشقالتيسري يف املداواة والتدبري،: ابن زهر-91

.378م، ص 1983-هـ 1403
.344ص بغية احملتاج،: ألنطاكيا-92
، 1777: خمطوط باملكتبة الوطنية اجلزائرية ضمن جمموع رقماملنافع البينة وما ينفع يف األزمنة األربعة،:ابن باديس الصنهاجي-93

.  ب28ورقة 
.106، صكتاب األغذية:زهرابن -94
.481/ 6جامع مسائل األحكام،: الربزيل-95
.335، ص بغية احملتاج:األنطاكي،462ص يف املداواة والتدبري،التيسري:ابن زهر-96
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وقد أمجعت أغلب 97خطورة عنه؛ وهو مرض معدي أيضا، ينتقل عن طريق اهلواء من شخص إىل آخر،
لذلك كان 98ور اجلذري واحلصبة هو غذاء اجلنني يف بطن أمه من دم احليض،التأليف الطبية على أن سبب ظه

األطباء يفضلون الفصد، الستفراغ الدم الفاسد من جسم املريض، أما مرض اجلرب فهو  يعترب أيضا من 
أصعب األمراض الوبائية، والذي يكون سببه يف نظر البعض اإلكثار من أكل الزيتون واجلوز وغريها من 

99.ة اخلشنةاألطعم

إنه بالرغم من اهودات اليت خطتها أوروبا يف جمال علم األوبئة ومتكن العلم احلديث من اكتشاف عدة 
وإن مل 100لقاحات ألمراض وبائية عديدة، كاللقاح ضد اجلذري واحلصبة واللقاح ضد مجيع أنواع الطواعني؛

ظلت خطرا يهدد حياة اإلنسان حىت الوقت احلايل، تكن ناجعة على املدى الطويل، إال أن األمراض الوبائية 
:يليخاصة وقد ظهرت أمراض معدية أشد خطورة من سابقتها، وقد صنفها األطباء املعاصرين كلها كما

.مثل الدفترييا والتيتانوس والدرن واحلمى املالطية: األمراض البكتريية-
.واحلصبة وشلل األطفال ومحى الوادي املتصدعكاإليدز والتهاب الكبد الفريوسي: األمراض الفريوسية-
.اإليدز والسيالن والزهري:األمراض املعدية التناسلية-
واليت تؤدي إىل حدوث أوبئة يف حال عدم احلد من انتشارها يف أماكن ظهورها : األمراض املعدية احملجرية-

الكولريا، إضافة إىل أمراض معدية أخرى احلمى الصفراء، واجلمرة اخلبيثة واحلمى الراجعة والطاعون و: وهي
101.والتهاب احلمى الشوكية) العنقز(مثل السعال الديكي ومرض اجلدري املائي 

الوباء في  المصادر  التاریخیة-2
لئن كانت أغلب املصادر التارخيية ختلط بني مصطلحي الوباء والطاعون، والذي سبق وأن أشرنا إىل 

أن الرؤى إىل الوباء كظاهرة تارخيية اختلفت من مصدر إىل آخر، فاملصادر املنقبية داللتهما العلمية، إال 
ال تذكر الوباء إال إذا كان سببا يف وفاة أحد الصلحاء، بصيغة -كما أسلفنا الذكر-وباعتبارها مصادر دينية 

لثواب وينال توحي بتمجيدها هلذا املوت، ألن صاحبه إنسان حمبب إىل اهللا سوف يلقى من وراء ذلك ا
الشهادة، يف حني كانت املصادر الفقهية مصادرا دينية أكثر واقعية من كتب املناقب، ألا ال تذكر الوباء إال 

1419جملة الدواء العريب، السنة السابعة عشر، العدد األول، صفر ،)املرض، التشخيص املخربي، اللقاحات(احلصبة :مازن عبد ايد-97
.32م، ص 1998حزيران -هـ
،370، ص املصدر السابق: ابن زهر، 152، ص )ت.د(، دار الكتب العربية، مةتسهيل املنافع يف الطب واحلك:ابن أيب األزرق-98

.335، ص املصدر السابق:األنطاكي
.83/ 1وصف إفريقيا،: الوزان-99

، صورة الوباء يف القرن التاسع عشر: متجيد املوت: ، حممد احلداد 149، ص الطب واألطباء يف األندلس اإلسالمية: عبد الكرمي اخلطايب-100
، ملزيد من اإلطالع حول آخر ما توصل 116، ص 2002دار الطليعة، : ، بريوت1، طحفريات تأويلية يف اخلطاب اإلصالحي العريب:ضمن

WWW  :، مأخوذ من املوقع اإللكتروينتطوير لقاح جديد لوباء الطاعون: مقال: إليه العلماء من لقاح لوباء الطاعون أنظر  .  BBC
ARABIC.COM

WWW. BAB.COM :اإللكتروينع، مقال مأخوذ من املوقفريوسات ال تفرق بني الصاحل والطاحل... األمراض الوبائية: رياض بواعنة-101

. ، مقال مأخوذ من نفس املوقعاألمراض الوبائية والوقاية منها:عبد اهللا املنيف
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مقرونا بأحد املشاكل اليت تعترض الناس من ورائه؛ كمشاكل اإلرث والديون، ونظرا ألن الوباء اختذ أبعادا 
لفرار من الطاعون، فإن املصادر الفقهية تناولت هذا اجلدل دينية بسبب اختالف الفقهاء يف قضية العدوى وا

.بناًء على مرجعية دينية، مستمدة من الكتاب والسنة واجتهاد الفقهاء
يف حني تناولت املصادر التارخيية احلديث عن الوباء؛ كونه من مجلة العوارض اليت حتدث للدولة يف أزمنة 

اعات، واألهم من ذلك أن هذه املصادر تضبط لنا زمن الوباء على خالف خمتلفة غالبا ما يأيت حدوثها بعد ا
املصادر املنقبية والفقهية، ومثلها يف ذلك كتب التراجم إذا ما كان الوباء سببا يف وفاة عامل أو فقيه اهتمت 

.بالترمجة حلياته
لها ميثل عارضا يصيب الدولة يف كما أن ابن خلدون يف مقدمته يذكر الوباء أيضا مالزما للمجاعة، وأنه مث

آخر عمرها ويعجل بزواهلا، وإن كان يشري إىل بعض أسبابه؛ واليت من ضمنها كثرة العمران وما يصاحبه من 
غري أن ابن خلدون يف سريته الذاتية ال ينظر للوباء على أنه حدث يعجل بزوال الدولة واية 102فساد اهلواء،

749ظر إليه على أنه حادث مسه شخصيا، فيتناول احلديث عن وباء أطوارها احلضارية فقط، وإمنا ين

م باستياء كبري، ألنه قضى على والديه وأغلب شيوخه، وعطل مسريته العلمية، فالوباء يف فكر ابن 1348/هـ
103.خلدون كان مأساة حقيقية جسدها لنا يف سريته الذاتية

اليت هددت حياة اإلنسان يف الفترة الوسيطة، فقد عاشها ومن مث فإن ااعات واألوبئة هي من أخطر العوارض 
املغرب األوسط كغريه من اتمعات وكانت نتائجها وخيمة على كافة املستويات، وإذا كان املغرب األوسط 
هو اال املخصص يف هذه الدراسة فما هو املفهوم اجلغرايف هلذا اال الذي تردد ذكره كثريا يف املصادر 

.ة والتارخيية على حد سواء؟اجلغرافي

المفھوم الجغرافي للمغرب األوسط-:ثانیا
جدلیة الحدود والمجال: المغرب األوسط- أ

على اعتبار أن املغرب األوسط جزًء ال يتجزأ من فضاء واسع يشمل بالد املغرب ككل؛ فإن حتديد معامله 
ربت حوهلا آراء رواد الكتابة اجلغرافية والتارخيية اجلغرافية يف الفترة الوسيطة يعد من اإلشكاالت اليت تضا

ومتأخريهم على حد سواء، فال جدال أن املتغري يف الكيان اجلغرايف للمغرب األوسط هو اال الذي تنتجعه 
عناصر إثنية متنوعة، تشكلت من بربر وعرب وغريمها، البعض منها يعيش ديناميكية دائمة وسعي حثيث 

واملاء، ومن مثة االستقرار لفترة معينة، والبعض اآلخر كان قد جتاوز مرحلة االنتجاع للبحث عن مناطق الكأل
.منذ زمن غري قريب، وسار شوطا يف مرحلة التمدن واالستقرار

وال شك أن جمال املغرب األوسط عصب قوامه القوى السياسية اليت تداولت على حكمه، وعاشت مراحل 
ويل، بقطع النظر عن صورة هذه القوى السياسية، اليت جتاذبتها الصورة النمطية قوة وضعف انتاب تارخيها الط

.282ص املقدمة، -102
: ، بريوت1، حتقيق حممد بن تاويت الطنجي، ط )رحلة ابن خلدونطبع باسم(التعريف بابن خلدون، ورحلته غربا و شرقا-103

.65-64م، ص2004-هـ1425دار الكتب العلمية، 
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للمركزية والالمركزية؛ أي االستقالل والتبعية لسلطة الطرف األقوى، ومن هنا كانت الفكرة اجلدلية اليت 
سط، كما لرسم حدود ثابتة، أو على األقل تقريبية لصورة واقع املغرب األو104بنيت عليها حماوالت عديدة

.التقليدية، كما مثلتها املصنفات اجلغرافية واجلغرافيا الوصفية وحىت التارخيية105نستقيها من اإلسطوغرافيا
مصطلح متغیر بین الكتابة الجغرافیة والكتابة التاریخیة : المغرب األوسط-ب

المصطلح وداللتھ في الكتابات الجغرافیة: المغرب األوسط-1
ملغرب األوسط وجود يف الكتابة اجلغرافية قبل عصر البكري األندلسي، فأغلب مل يكن ملصطلح ا

ما كتبه اجلغرافيون عن ممالك املغرب اإلسالمي وأقاليمه، كان يستند يف معظمه على معيار سياسي صرف، 
ألغالبة يف تعبريا عن احلالة السياسية اليت كانت سائدة فيه، سواء يف فترة انقسامه إىل إمارات ودويالت مع ا

لبة اغأو يف فترة األ106إفريقية، والرستميني يف تيهرت واألدارسة يف املغرب األقصى، واملدراريني يف سجلماسة،
.العبيدية حني استوىل الفاطميون على إقليم اإلمارات املذكورة

ملغرب اجلغرايف األندلسي الشهري فهو أول من استعمل مصطلح ا) م1094/ هـ487تـ(أما البكري 
: األوسط، بعد توضيحه حلدود فضاء املغرب الواسع املمتدة من برقة إىل طنجة، مث قسمه إىل ثالثة مناطق هي

إفريقية وقاعدا القريوان، واملغرب األوسط وقاعدته تلمسان، واملغرب األقصى الذي ميتد من غرب تلمسان 
107.إىل البحر احمليط

جديد يعرب عن جمال جغرايف ما؛ يطرح عدة إشكاالت وتساؤالت؛ إن بروز املغرب األوسط كمصطلح 

:نذكر على سبيل املثال أعمال كل من-104
Amara Allaoua : Pouvoir, économie et société dans le Maghreb Hammadide (395-547/1004-1152) Thèse de
doctorat, Université Paris I - Sorbonne -, 2000, vol I. p.122-127.

الدولة : خالد بلعريب، 33-29، ص 2004دار اهلدى، : اجلزائر-، عني مليلةامليالديني13و 12/ اهلجريني7و6التصوف يف اجلزائر خالل القرنني : بونايبالطاهر 
جودت عبد ،33-29، ص RN .2005مطبعة تلمسان : ، اجلزائر1ط) م 1282-1235/هـ681-633( دراسة تارخيية وحضارية : الزيانية يف عهد يغمراسن

.5م، ص 1992ديوان املطبوعات اجلامعية، : ، اجلزائراألوضاع االقتصادية واالجتماعية يف املغرب األوسط خالل القرنني الثالث والرابع اهلجريني: الكرمي يوسف
عبد األحد  : ، أنظر "ون متماسكة ال كمجرد مواد مصدرية     الكتابة التارخيية والدراسة اليت تتناول هذه الكتابة كمت       : "تعينكلمة  : اإلسطوغرافيا -105

. 8، ص 1994منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، : ، الرباط1، ط)ت يف الكتابة التارخيية والثقافةدراسا(اإلسطوغرافيا واألزمة : السبيت
، فاألول يذكر أن املغرب ميتد على طول حبر )م993/هـ380ت (واملقدسي ) م 10/هـ4ق ( ح كل من االصطخري اعتمد هذا الطر-106

شرقي وغريب، فاجلزء الشرقي يضم إفريقية وتيهرت وطنجة، أما اجلزء الغريب فيشمل األندلس وبالد : ، ويقسمه إىل قسمني)أي املتوسط(الروم 
برقة، إفريقية، تيهرت، سجلماسة، السوس األقصى، صقلية، مث األندلس، أنظر على : ملغرب إىل عدة مناطق هيالرببر، أما الثاين منهما فيقسم ا

دار القلم، -افة واإلرشاد القوميوزارة الثق: ، حتقيق حممد جابر عبد العال احليين وحممد شفيق غربال، القاهرةاملسالك واملمالك: التوايل
، 2003-هـ1424ار الكتب العلمية، د: ، بريوت1، حتقيق حممد أمني الضناوي، طمعرفة األقاليمأحسن التقاسيم يف، 33-32ص.)ت.د(

.179ص 
شرقي وغريب؛ فالشرقي ميتد من حدود مصر الغربية إىل إفريقية، والغريب ميتد : املعاصر للدولة الفاطمية فيقسم املغرب إىل قسمني) م977/هـ367تويف بعد ( أما ابن حوقل 

.93، 65-64م، ص 1992دار مكتبة احلياة، : ، بريوتصورة األرض:يقية إىل السوس األقصى، أنظرمن إفر
م؛ حيدد حدود الفضاء املغريب يف عمومه من مصر شرقا 982/هـ372الذي ألف سنة حدود العامليف حني جند صاحب كتاب 

، 1، حتقيق يوسف اهلادي، طحدود العامل من املشرق إىل املغرب: املغرب، وتيهرت من إفريقية، جمهولإىل احمليط غربا، لكنه مضطرب يف رؤاه التفصيلية، إذ جيعل تونس من
.134-133، ص 1999-هـ1419الدر الثقافية للنشر، : القاهرة

.)ت.د(مكتبة املثىن،: بغداداملغرب يف ذكر بالد إفريقية واملغرب، -107
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علي أي أساس وظف البكري هذا املصطلح؟ وملاذا تلمسان هي قاعدته بدال من غريها؟ وتساؤالت أخرى 
من طور انتحاشى اخلوض فيها حىت ال نقحم أنفسنا قي مواضيع ختص القبيلة، وعوامل استقرارها، أو انتقاهل

.ر احلضارةالبداوة إىل طو
هي : "إن املتمعن يف نص البكري حول مدينة تلمسان يتبني أن اصطالحه ذاك قائم على معيار قبلي يف قوله

أكرب قبيلة بربرية 109فال ريب أنه وظف هذا املصطلح كون زناتة108،"دار مملكة زناتة، وموسطة قبائل الرببر
إذ تتمركز وسط قبائل الرببر األخرى، وتلمسان يف املغرب من حيث العدد، ومن حيث موقعها اجلغرايف، 

قاعدة املغرب األوسط، ألا منشأ اإلمارات الزناتية؛ كإمارة املغراويني، وإمارة بين يفرن، ممن كان هلم سلطة 
.وسطوة على القبائل، واملناطق ااورة

األول من اإلقليم الثالث، فيذكر أن املغرب األوسط يقع يف اجلزء ) م1164/هـ560تـ (أما اإلدريسي 
"وقاعدته جباية فيقول مدينة املغرب ) أي يف النصف األول من القرن السادس(مدينة جباية يف وقتنا هذا : 

مث يذكر بعض مدن املغرب األوسط مثل باغاي وقسنطينة وطبنة ونقاوس 110،"األوسط وعني بالد بين محاد
بين مزغنة وبرشك وتنس، أما مدينة تلمسان فلم يدرجها ضمن ومقرة واملسيلة والقلعة ومليانة وتدلس وجزائر 

"مدن املغرب األوسط، وقال عنها مدينة تلمسان قفل بالد املغرب، وهي على رصيف للداخل واخلارج : 
111".منها

فاإلدريسي يف طرحه هذا قد اعتمد املعيار السياسي يف توضيحه حلدود األقاليم واملمالك، فاملغرب األوسط 
املمتد من بونة شرقا إىل ) م1152-1004/هـ547-395(ده هو اال اخلاضع للحكم احلمادي عن

غربا، ومن ساحل املتوسط مشاال إىل ورجالن جنوبا، أما -وهي سيق إحدى مدن معسكر حاليا-سويسرات 
-476(بطي املنطقة الواقعة غرب سويسرات وجنوب الصحراء؛ فقد كانت يف هذه الفترة خاضعة للحكم املرا

112).م1144-1083/هـ539

إفريقية  واملغرب : اجلغرايف األندلسي املغرب إىل ثالثة أصقاع) م12/هـ6ق(يف حني يقسم الزهري 
األقصى والسوس األقصى، ويذكر أن إفريقية تسكنها قبائل من الرببر مثل صنهاجة وزناتة وبرغواطة، ومن 

جباية وجزائر بين مزغنة وبرشك، ومن مدن التل قسنطينة والقلعة مدا الساحلية طرابلس وتونس وبونة و
ومليانة وزواوة، أما الصقع الثاين أي املغرب األقصى فيذكر أن أول مدنه تنس وتليها وهران وهنني ومليلية، 

.77-76ص املصدر نفسه، -108
دور زناتة يف احلركة املذهبية باملغرب :، حممد بن عمرية26-7/3العرب :ابن خلدون: زناتة وبطوا ومضارا أنظرعن أصول -109

.21-15م، ص1984املؤسسة الوطنية للكتاب، : ، اجلزائراإلسالمي
م، ص 1983ديوان املطبوعات اجلامعيـة،   : يق إمساعيل العريب، اجلزائر   ، حتق )القارة اإلفريقية وجزيرة األندلس      طبع قسم منه باسم   (نزهة املشتاق يف اختراق األفاق      -110

161.
.151، 124ص  املصدر نفسه، -111
.61م، ص 2007-هـ1428دار اخللدونية للنشر والتوزيع، : ، اجلزائرنظرات يف تاريخ الغرب اإلسالمي: حممد األمني بلغيث-112
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فالزهري هنا يعرب عن حالة املغرب السياسية السائدة يف113تيهرت وتلمسان وغريمها،: ومن أهم مدنه الداخلية
القرن السادس يف ظل احلكم املوحدي، الذي امتد من طرابلس حىت البحر احمليط، لذا ال جند أثرا ملصطلح 

.املغرب األوسط يف كتابه
فيقسم املغرب إىل عدة ) م12/هـ6من ق (املنسوب البن عبد ربه احلفيد " االستبصار"أما صاحب كتاب 

رب األوسط وقاعدته تلمسان وينتهي إىل مدينة أجرسيف على وادي إفريقية وأول مدا طرابلس، واملغ: أقاليم
114.ملوية، واملغرب أي األقصى ويشمل ما وراء وادي ملوية حىت البحر احمليط

إفريقية واملغرب؛ فإفريقية متتد : فيقسم املنطقة بعد مصر إىل) م1228/هـ626تـ (احلموي تأما ياقو
تالف من نقل عنهم مسألة حتديد هذا الفضاء، واملغرب ميتد من مليانة إىل من برقة إىل جباية، أو مليانة باخ

115.جبال السوس احملاذية للمحيط األطلسي، واألندلس جزء منه

وابن محادة الربنسي 116)م1182/هـ578تويف بعد (د أبا مروان عبد امللك الوراق ويف ذات السياق جن
: عة غرب ر النيل باملغرب، ويقسماها إىل عدة مناطقيسميان األراضي الواق117)م1129/هـ627ت (

فقسم من اإلسكندرية إىل طرابلس، وقسم من طرابلس وهي بالد اجلريد، وتعرف أيضا ببالد الزاب األعلى، مث 
الزاب األسفل وحده مدينة تيهرت، مث بالد املغرب وهي بالد طنجة وحدها مدينة سال، وتليها بالد تامسنا، 

فياقوت احلموي وعبد امللك الوراق وابن محادة 118دىن وحدها جبل درن، مث السوس األقصى،أي السوس األ
معاصرون للدولة املوحدية، فكان تقسيمهم على أساس سياسي يعرب عن أقصى اتساع بلغه املوحدون 

. واستطاعوا أن يفرضوا سلطتهم عليه
إىل عدة أجزاء كذلك، ويذكر أن تلمسان فيقسم املغرب) م1286/ هـ685تـ (أما ابن سعيد املغريب 

تقع يف اجلزء األول مع مراكش وفاس واألندلس، أما املغرب األوسط؛ فيقع حسبه يف اجلزء الثاين وقاعدته 
جباية، وهو ميتد شرقا حىت مدينة قسنطينة، أما مدينة بونة فهي حد سلطنة إفريقية احلفصية على الساحل، ومن 

119.مستغامن وتنس وجزائر بين مزغنة وتدلس وغريها: اجلزء يذكرمدن املغرب الوسط يف هذا

.114، 112، 107: مكتبة الثقافة الدينية، ص: ة، حتقيق  حممد حاج صادق، القاهركتاب اجلعرافيا-113
، 176، 110أفاق عربية، ص - وزارة الشؤون الثقافية العامة: ، حتقيق سعد زغلول عبد احلميد، بغداداالستبصار يف عجائب األمصار-114

179  .
.161/ 5، 1/228م، 1977-هـ1397دار صادر، : ، بريوتمعجم البلدان-115
، وهو "املقباس يف أخبار املغرب واألندلس وفاس"م، لكن ال نعرفه إال من خالل كتابه املسمى 1160/ هـ555من مؤرخي العصر املوحدي وممن زار تلمسان سنة -116

املصادر العربية لتاريخ : املنوين:بر وغريهم، أنظركتاب يف حكم املفقود اآلن احتفظ لنا ببعض شذراته كل من ابن أيب زرع، وابن صاحل وابن عذاري وصاحب مفاخر الرب
.47، ص 1983-هـ1404منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، : ، الرباطاملغرب من الفتح اإلسالمي إىل اية العصر احلديث

يف أخبار املقتبس"تاب املوسوم بـ ، واشتهر بك"ترتيب املدارك"سبيت املنشأ وهو أحد أشهر تالميذ القاضي عياض وممن اختصر كتابه -117
املرجع : املنوين: بنتف هامة منه، أنظر" مفاخر الرببر"، إال أنه ضائع كذلك واحتفظ لنا ابن عذاري وصاحب كتاب "املغرب وفاس واألندلس

.48، ص السابق
.5/ 1البيان املغرب، : ابن عذاري :أنظر-118

.142-140: ، ص1982ديوان املطبوعات اجلامعية، : ، اجلزائر2ط، حتقيق إمساعيل العريب، كتاب اجلغرافيا-119
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حفصية ومرينية : إن ابن سعيد بالرغم من أنه قد عاش فترة انقسام املغرب إىل ثالثة كيانات سياسية
وزيانية، إال أنه مل يِنب تقسيمه على أساس سياسي كما كان متوقعا، فهو يذكر أن تلمسان خارج جمال املغرب 

، فهو إذن ال "قاعدة املغرب األوسط"وسط، ويصف جباية اليت كانت يف الواقع حتت سلطة احلفصيني بـ األ
يعرب عن خصوصية الفترة اليت عاشها، وال عن خصوصية الفضاء املغريب كما هي حقيقة، بل ينقل عن غريه ممن 

.سبقه؛ كاإلدريسي على وجه التخصيص
ـ  (أما أبو الفداء     من مؤرخي وجغرايف املـشرق اإلسـالمي؛ فيقـسم املغـرب           ) م1331/هـ732ت

إفريقية واملغرب األوسط واملغرب األقصى، وحدود املغرب األوسـط         : إىل ثالثة قطع كما يصطلح عليها هي      
لكنه ال يدرج تلمسان ضمن جمال املغرب األوسط بـل           120عنده متتد من وهران إىل آخر حدود مملكة جباية،        

فمن الواضح أنه مل يعتمد      121،"أول املغرب األقصى متامخة لألوسط    "أا  : ول عنها ضمن املغرب األقصى فيق   
يف تقسيمه للمغرب ال على أساس قبلي وال على أساس سياسي، كما ال يعرب عن احلالة السياسية اليت عاشها                    

. مغرب القرن الثامن اهلجري، وإمنا كان ينقل عن اإلدريسي وابن سعيد وهو يصرح بذلك
مملكة إفريقية ومملكة : يقسم املغرب إىل ثالثة ممالك) م1348/هـ749تـ (ى ابن فضل اهللا العمري ونر

بر العدوة ومملكة األندلس، فمملكة إفريقية متتد من برقة إىل تدلس وقاعدا تونس احلفصية، وأما ما يسميه 
لكة تلمسان مع ما أضيف إليها من أعظمها مملكة فاس، مث مم: مبملكة تلمسان فهي تشمل أيضا ثالثة ممالك هي

فتقسيمه هذا ينم حقيقة عن الوضع السياسي الذي كان يعيشه مغرب القرن الثامن اهلجري، 122األندلس،
.  حيث كانت تلمسان واجلهة الغربية من املغرب األوسط خاضعة لسلطة املرينيني زمن السلطان أيب احلسن

إفريقية، املغرب : فيقسم املغرب إىل ثالثة أقسام) م14/هـ8القرن من أهل (أما ابن عبد املنعم احلمريي 
األوسط، املغرب األقصى، وقاعدة املغرب األوسط هي جباية وحده مع املغرب األقصى بالد تازا، كما يعترب 

فهو هنا 123من جهة ثانية أن تلمسان الزيانية قاعة املغرب األوسط، ويصنف قسنطينة ضمن إفريقية احلفصية،
طرب الرؤية فمن جهة يعرب جزئيا عن احلالة السياسية ملغرب القرن الثامن اهلجري، ومن جهة ينقل عن مض

".عني بالد بين محاد"جغرافيي القرن السادس أمثال اإلدريسي، ويتبني ذلك حني يصف جباية قائال بأا 
يقسم املغرب املعروف عنده ، ف)م1550/هـ957تويف بعد (أما احلسن الوزان الشهري بليون اإلفريقي 

مملكة مراكش ومملكة فاس ومملكة تلمسان اليت تضم احلبال وتنس واجلزائر، مث : ببالد الرببر إىل أربعة ممالك هي
والشك يف أنه وضع هذا التقسيم 124مملكة تونس اليت تضم إقليم جباية وقسنطينة والزاب وطرابلس وغريها،

كة مستقلة حتت سلطة بين عبد الواد، يف حني كان إقليم جباية حمل على أساس سياسي بذكره لتلمسان كممل

. 122م، ص1840دار الطباعة السلطانية، : رينود والبارون دي سالن، باريسنشرهتقومي البلدان، -120
.136، ص املصدر نفسه-121
.68، 51،  ص مسالك األبصار يف ممالك األمصار-122
.136-135، 81-80م، ص 1984مكتبة لبنان، : ، بريوت2إحسان عباس، ط ، حتقيقالروض املعطار يف خرب األقطار-123
.31-30، 28/ 1، وصف أفريقيا-124
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.نزاع وصراع بني احلفصيني والزيانيني، خيضع لألقوى منهما
فاخلالصة اليت نصل إليها بعد هذا العرض؛ هي أن مصطلح املغرب األوسط تأخر ظهوره إىل غاية القرن 

فات اجلغرافية هو البكري األندلسي؛ تعبريا عن كيان قبلي اخلامس اهلجري، وأول من أشاع استعماله يف املصن
مركز ثقله قبيلة زناتة الرببرية، أما مدلوله يف املصنفات اجلغرافية األخرى؛ فهو كيان سياسي مل يعرف حدودا 

.رمسية، إذ كان حمل صراعات وأطماع توسعية ملختلف القوى السياسية اليت تعاقبت على حكمه
املصطلح وداللته يف الكتابات التارخيية:املغرب األوسط-2

ذه الصورة الضبابية املضطربة يف مدونات " املغرب األوسط"فإذا كانت إشكالييت مصطلح وحدود 
.اجلغرافيا الوصفية، فما هي داللتهما يف اإلسطوغرافيا التارخيية؟

ِنت جبغرافية البالد بنظرة واعية، إن املصادر التارخيية اليت تناولت ماضي املغرب اإلسالمي مل تع
فباستثناء ما ذكره ابن خلدون مل ترد إال إشارات حمتشمة عند بقية املؤرخني، فعبد الواحد املراكشي 

مل يستعمل مصطلح املغرب األوسط يف تارخيه، حني قسم بالد املغرب إىل ) م1248/هـ647تـ(
هي مدينة قسنطينة، وأول بالد املغرب بلدة إفريقية واملغرب، وحد إفريقية من جهة الغرب: قسمني

فمن املعلوم أن هذا املؤرخ  قد عاش يف فترة السيطرة املوحدية على فضاء 125صغرية تسمى ميلة،
.املغرب اإلسالمي ألنه  يعرب بوضوح عن تلك احلالة السياسية

عدد لنا بعض مدنه أما عبد الرمحن بن خلدون فيذكر أن قاعدة املغرب األوسط هي تلمسان، مث ي
عني بوسيف من نواحي قرب (الساحلية كهنني واجلزائر وجباية وبونة آخرها، ومن مدن اجلنوب أشري 

فهو مل يستند يف حتديده 126واملسيلة والزاب وقاعدته بسكرة، وجبل أوراس وتبسة،) املدية حاليا
اإلسالمي فترة القرن الثامن للمجال املغرب األوسط على احلالة السياسية، اليت كان يعيشها املغرب

.اهلجري، بل اعتمد على جتمعات القبائل الرببرية داخل هذا الكيان اجلغرايف
فقبيلة زناتة كانت مستقرة يف املنطقة املمتدة ما بني وادي ملوية غربا، إىل وادي الشلف والزاب شرقا، 

نهاجة فهي تقطن األقاليم املمتدة من اجلزائر ومن ساحل شرشال ووهران مشاال، إىل إقليم تيهرت جنوبا، أما ص
غربا إىل جباية شرقا، وكتامة وعجيسة وهوارة مضارا منطقة جيجل وبونة وقسنطينة واألوراس، وما وراء 

127.حدود إفريقية إىل طرابلس

بة ملرحلة ما إن الطرح  اخللدوين القائم على املعيار القبلي هو طرح منطقي إىل أبعد احلدود، وهذا بالنس

.256م، ص 1998-هـ1419دار الكتب العلمية، : ، بريوت1ط ،املعجب يف تلخيص أخبار املغرب-125
.65، ص املقدمة-126
. 204-203: ، صاملصدر نفسه-127
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128قبل القرن اخلامس اهلجري، إذ عرف املغرب يف النصف الثاين من هذا القرن تغريبة بين هالل وبين سليم،

، كرأس حربة يف جسم الدولتني )م1094-1035/هـ487–427(الذي استعملهم املستنصر الفاطمي 
تراتبية اهلرم الدميوغرايف للمغرب الزيرية واحلمادية، بعد خروجهما عن طاعته، فهذه اهلجرة غريت من 

األوسط، باعتبارها عنصرا إثنيا جديدا زاحم بعض القبائل الرببرية يف مناطق استقرارهم، غري أن ابن خلدون مل 
م يف 12/هـ6يهمل ذلك أيضا؛ بل وضح لنا مواطن انتشار القبائل العربية يف املغرب األوسط يف فترة القرن 

129.شرقا إىل ما وراء تلمسان غربا إىل الصحراء جنوبااملنطقة املمتدة من بونة

وال بأس أن نتوقف مليا مع مصطلح املغرب األوسط وحدوده يف التراث التارخيي عند ابن خلدون، باعتباره 
األكثر وضوحا من املصادر التارخيية األخرى، فإىل أي حد استطاع ابن خلدون أن يضع حدودا واضحة 

جهة الشرق والغرب واجلنوب، بعد أن بني لنا مناطق انتشار القبائل الرببرية والعربية للمغرب األوسط من 
داخل هذا اال؟

إذا كان مفهوم الكيان اجلغرايف عند أغلب املؤرخني يستند إىل األرض والسكان؛ فإن احلدود اجلغرافية 
ه؛ بقدر ما حتدده العناصر اإلثنية اليت للمغرب األوسط ال تتحكم يف رمسها القوى السياسية اليت سيطرت علي

مادامت هناك قبائل بربرية دائمة الترحال، ويف -كما أسلفت-تسكنه، وجمال املغرب األوسط جمال متغري
املقابل هناك قبائل مستقرة ال تعرف حياة الترحال تلك، ومن املعلوم أن املغرب األوسط يف الفترة الوسيطة قد 

وأقوام أخرى، لكن العنصر األصلي مل يندثر، بل امتزج مع تلك العناصر عرف هجرات عديدة، من عرب
.الوافدة وتالحم

وفرضا إذا اعتمدنا يف التحديد اجلغرايف للمغرب األوسط على الطرح السياسي؛ فإنه ال وجود هلذا الكيان 
غرب األوسط ظل موجودا يف العهد املوحدي، باعتبار أن املغرب ككل خيضع لسلطة مركزية واحدة، إال أن امل

يف تلك الفترة، فلم يدخله ابن محادة الربنسي كما نقل عنه ابن عذاري اعتباطا ضمن أقاليم املغرب، بل بعني 
املؤرخ الذي يعي بوضوح أن السلطة السياسية املوحدة ال تلغي وجود كيان جغرايف قائم بذاته مبجرد أنه بعيد 

.عن السلطة املركزية وكرسي امللك
السلطنة احلفصية، واإلمارتني : وإذا اتبعنا الطرح السياسي يف عصر انقسام املغرب إىل كيانات مستقلة

م، 1989- هـ1410دار الفكر، :  حتقيق مرمي حممد خري الدرع، بريوت،كتاب النسب: ابن سالم:بن عامر بن صعصعة بن معاوية، أنظربنو هالل نسبة إىل هالل -128
.172م، ص 2002-هـ1422دار األفاق العربية، : ، القاهرة 1، حتقيق عبد اهللا كنون، ط عجالة املبتدى وفضالة املنتهى يف النسب: ، احلازمي263ص 

، 109، ص املصدر السابق: ، احلازمي253، ص املصدر السابق: ابن سالم:ليم نسبة إىل سليم بن منصور بن عكرمة من قيس عيالن املضرية، أنظروبنو س
ان، ومدى وقد اختلف املؤرخون املعاصرون هلذه التغريبة ومن جاء بعدهم وحىت الباحثون املعاصرون حول دور بين هالل وبين سليم يف إسقاط حضارة القريو

بالد املغرب وعالقتها باملشرق اإلسالمي يف العصور : جورج مارسيه: م، أنظر11/هـ5حتملها مسؤولية االحنطاط الذي آل إليه املغرب اإلسالمي بعد القرن 
ية احنطاط حضارة املغرب اهلجرة اهلاللية وإشكال: عمارة عالوة، 246-221: م، ص1991منشأة املعارف،: ، ترمجة حممود هيكل، اإلسكندرية الوسطى

، 75-31م، ص 2004، أكتوبر،4جامعة األمري عبد القادر، قسنطينة، عدد -، جملة اآلداب والعلوم اإلنسانية قراءة يف نقاش تارخيي: اإلسالمي الوسيط
، عبد الوهاب بن 64- 59م، ص 1982امعية، ديوان املطبوعات اجل: ، اجلزائرالقبائل العربية يف املغرب يف عصر املوحدين واملرينيني: مصطفى أبو ضيف

.423-412/ 1م 1968-هـ1388املطبعة امللكية، : ، الرباطقبائل املغرب: منصور
.129-3/ 6العرب، : ابن خلدون: راجع عن متركز القبائل العربية يف املغرب األوسط-129
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الزيانية واملرينية؛ فإن املغرب األوسط جتلت حدوده بوضوح عندما بلغت اإلمارة الزيانية أقصى اتساع هلا، إذ 
130صحراء ومن اجلنوب الغريب إقليم فيجيج،امتدت من ر ملوية غربا إىل جباية وقسنطينة شرقا، وجنوبا ال

131.ومن اجلنوب الشرقي بالد مصعب اإلباضية

هذا يف فترة قوة بين عبد الواد؛ أما يف مرحلة ضعفهم املتزامنة مع التدخل املريين يف الغرب والتدخل 
ن حينها وجود املغرب هل ألغى اجلغرافيون واملؤرخو: احلفصي يف الشرق فإنه حيق لنا أن نطرح السؤال اآليت

األوسط ككيان جغرايف بشري وكمصطلح داليل؟
فمن غري املعقول أن نعتمد الطرح السياسي كمعيار حندد به جغرافية املغرب األوسط، ألن املغلوب يبقى 

لضعف العنصر السائد يف جماله اجلغرايف، وال يتبع الغالب إال والًء أو ضعفا، وهلذا بالرغم من فترات القوة وا
اليت انتابت املغرب األوسط، فقد ظل موجودا أرضا وشعبا حبدوده الشرقية والغربية، دون أن تكون له سلطة 

خاضع لسلطة ال مركزية يف أغلب األحيان، بل اعتربها ابن -وضمنه منطقة جباية-سياسية موحدة، فالشرق 
أو كما يقول احلسن 132ن هجمات الزيانيني،خلدون مبثابة الثغر الغريب إلفريقية احلفصية ودرعا واقيا هلم م

كان إقليم جباية موضوع نزاع مستمر؛ يتبع تارة سلطة ملك تونس، وسلطة : "واصفا هلذا الوضع133الوزان
".ملك تلمسان أخرى

أما الغرب فهو خاضع لسلطة مركزية يتزعمها بنو عبد الواد أحد فروع قبيلة زناتة الرببرية، وها هو 
عن املغرب يف عصر طغت عليه سيطرة بين مرين، لكنه ال يتناسى جمال املغرب األوسط يف العمري يتحدث

"هذا الظرف؛ ويقول عنه يف سياق احلديث عن إفريقية احلفصية وتدلس آخر مدا مما يلي املغرب : 
134".األوسط

فيؤكد أن مصطلح املغرب األوسط ما ) م1304/ هـ704تـ (أما فقيه جباية وقاضيها أبو العباس الغربيين 
زال متداوال يف العهد احلفصي لبجاية، ففي ترمجته أليب حممد عبد احلق بن ربيع األنصاري البجائي األندلسي 

"يقول) م1295/ هـ695ـت(األصل  وهذا خري دليل على 135،"مل يكن يف وقته مبغربنا األوسط مثله: 
استمرارية الشهود احلضوري للمغرب األوسط، ككيان بشري جغرايف، وكمصطلح له داللته لدى املنتسبني 

ينتبه له الكثري إليه، ولدى املهتمني بأخباره واملؤرخني ألحداثه، كما أن الفقرة املثبتة أعاله تفيدنا بشيء قد ال
".مغربنا األوسط"من الباحثني؛ أال وهو بداية الشعور باالنتماء القومي الوطين كما تدل عليه كلمة 

.134–2/133، وصف إفريقيا: ، الوزان217-214/ 2املعيار املعرب،: الونشريسي-130
131- Atallah Dhina : Le Royaume abdelouadide a l'epoque d'Abou Hammou Moussa Ier et d'Abou Tachfin Ier,
Alger : ENAL- OPU, p19.

،700–6/699، العرب- 132

Dominique Valerian : Frontières et territoire dans Maghreb de la fin du Moyen Age les marches occidentales
du sultanat hafside, Correspondances, N° 73, nov 2002- fév 2003, p 5.

.31/ 1املصدر السابق،-133
.51، صمسالك األبصار-134
.88، ص عنوان الدراية-135
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ضرورة ملحة قبل الشروع يف " املغرب األوسط"ومن هنا كان احلسم يف اختيار املراد مبفهوم ومصطلح 
عطيات اليت قررا سلفا ال نقصد باملغرب األوسط دراسة تفاصيل املوضوع الذي حنن بصدده؛ وإننا يف ظل امل

سوى اجلزائر حبدودها احلالية الشرقية والغربية؛ من بونة شرقا إىل ما وراء تلمسان غربا إىل الصحراء جنوبا، 
136واليت متتد حىت صحراء توات، واليت عرب عنها الونشريسي بأا قصور تنتمي لصحراء املغرب األوسط،

.     وذلك تساوقا مع الشعور القومي الوطين لفقيه جباية ومؤرخها أيب العباس الغربيين137،جوكذا إقليم فيجي
والقوى السیاسیة المتغیرة)م1520-1192/ھـ927-588(المجال الزمني -ب 

إن ااعات واألوبئة وكأي ظاهرة تارخيية ال ميكن دراستها إال حبصرها يف جمال زمين يستحسن أن يكون 
عرب فترات طاألمد الطويل، وذلك حىت يتسىن لنا تتبع هذه الظاهرة ببطء، ودراستها يف جمال املغرب األوسمن

زمنية خمتلفة، وعلى خالف أغلب الدراسات اليت يكون فيها اال الزمين ألي ظاهرة مدروسة تتحدد بدايته 
كم جديدة خلليفة ما، فإنه ارتأينا يف هذه وايته حبدث سياسي، قد يكون بسقوط دولة أو قيامها،  أو بفترة ح

أن تكون بداية هذا -دراسة أزميت اجلوع والوباء يف املغرب األوسط-الدراسة وتساوقا مع طبيعة املوضوع
588م مقرونة مبجاعة ووباء شديدين عرفتهما جباية سنة 12/هـ6الزمن والذي حددناه بأواخر القرن 

م بوباء وقع يف تلمسان سنة 16/هـ10ه واليت حددناها ببداية ق يف حني ارتبطت ايت138م،1192/هـ
139.م1520/ هـ927

وال شك أن املغرب األوسط طيلة هذا الزمن الطويل الذي امتد أكثر من ثالثة قرون، قد عرف فيها 
ليت عاشها تغريات سياسية وتقلبات كان هلا األثر املباشر على بنية السكان وتطورهم، فما هي أهم األوضاع ا

؟ وما هي أبرز مظاهرها؟     -الذي اعتربناه يف هذه الدراسة اجلزائر احلالية-هذا اال اجلغرايف 
فإذا كان املؤرخون قد أمجعوا على أن بداية االيار الذي عرفته الدولة املوحدية مرتبط بوقعة العقاب 

بداية النهاية للتبعية املوحدية قبل ذلك فإن املغرب األوسط قد عرف140م؛1212/ هـ609الشهرية سنة 
املايورقيني على املغرب األوسط 141بقليل؛ يف أواخر القرن السادس اهلجري نتيجة ما خلفته غزوة بين غانية

.232/ 2املعيار املعرب،-136
.134–133/ 2وصف إفريقيا، : ، الوزان217-214/ 2املصدر نفسه،-137
.181ص ،)املوحدي(البيان املغرب : ن عذاري املراكشي اب-138
2، 1996-هـ1417دار الغرب اإلسالمي، : ، بريوت1، ط موسوعة أعالم املغرب: ، حتقيق حممد حجي، ضمن لقط الفرائد من لفاظة حقق الفوائد     : ابن القاضي  -139
 /842 .

اإلسطوغرافيا واألزمة،: ، ضمنالثالث عشر امليالدي-ن السابع اهلجريأزمة احلكم املوحدي يف النصف األول من القر: حممد زنيرب-140
. 9تنسيق عبد األحد السبيت، ص 

ميورقة ومالقة ويابسة، و بن علي الصنهاجي امللثمي صاحب ، وأبوهم إسحاق بن محهم ألمري املسلمني يوسف بن تاشفنيوغانية اسم جلدم اليت زوجها جد: ةبنو غاني-141
أبو عبد اهللا حممد الذي توجه إىل األندلس فأعطاه املوحدين مدينة دانية، وأبو حممد عبد اهللا وهو أصغرهم : م خلفه بنوه وهم أربعة1184/هـ580إسحاق سنة فلما تويف 

:ن علي فهما اللذان خرجا إىل إفريقية، أنظرم، حيث أنتزعها منه الناصر املوحدي بعد أن قتله، أما أبو زكرياء حيىي وأبو احلس1202/ هـ599الذي متلك ميورقة إىل سنة 
، حتقيق علي الزواري وحممد حمفوظ، نزهة األنظار يف عجائب التواريخ واألخبار: مقديش،391-390/ 6، العرب:ابن خلدون، 192-189، ص املعجب: املراكشي

،503/ 1م، 1988دار الغرب اإلسالمي، : بريوت
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عن طريق البحر، حيث كانت وجهتهم األوىل مدينة جباية بعد أن استنجد م أعياا وأمراءها السابقني من بين 
عية املوحدية، ومما ساعد بنو غانية يف ذلك أيضا الدعم الذي القوه من بين هالل، مستغلني محاد الرافضني للتب

580شعبان 6غياب وايل هذه املدينة أبو الربيع بن عبد اهللا بن عبد املؤمن، فتم االستيالء عليها يف يوم 

142.م1184/هـ

اية، وتوغل هو يف باقي مناطق املغرب بعد هذا النصر ترك علي بن إسحاق أخاه حيىي بن غانية على جب
األوسط، فاستوىل على جزائر بين مزغنة مث مدينة مليانة وأشري والقلعة، مث رجع إىل جباية فأخذ من أهلها البيعة 

والشك أن هذا التوغل السريع واالنتصارات اليت حققها بنو غانية يف املغرب 143مقيما لدعوة بين العباس،
144.على بداية تفكك احلكم املوحدي يف هذه الرقعةوسط، تدل ال حمالةاأل

وبعد سلسلة االنتصارات هذه حاول بنو غانية االستيالء على مدينة قسنطينة، فحاصروها لكنهم فشلوا يف 
اقتحامها فغريوا وجهتهم إىل تونس وبالد اجلريد، ويف هذه األثناء وصل خرب هذه الفتنة إىل اخلليفة املوحدي 

م، واستطاع أن حيرر مدينة جباية 1187/هـ583ور، فتحرك جبيش قوي من مراكش سنة يعقوب املنص
وقابس وبالد اجلريد كله، فرجع املنصور بعدها إىل مراكش دون أن يقضي متاما على فلول بين غانية، وبعد 

145.م، وويل بعده ابنه الناصر1299/ هـ595ذلك بقليل تويف املنصور سنة 

م وبسط نفوذه عليها ملدة سنتني، 1202/هـ599انية أخو إسحاق اهلجوم على جباية سنة أعاد حيىي بن غ
م، ومجيع بالد 1204/هـ601سنة ) م1213-1198/هـ610-595(حىت أستردها منه الناصر املوحدي 

م، بعد أن وىل على إفريقية أبو حممد عبد 1206/هـ603مث قفل راجعا إىل بالد املغرب سنة 146إفريقية،
الواحد بن أيب حفص اهلنتايت أحد أصحاب املهدي، وترك معه مجاعة من القوات املوحدية، أما بنو غانية فقد 
حتركوا من جديد حنو إفريقية فاعترضوا طريق عبد الواحد بن أيب حفص فهزمهم يف معركة شربو أواخر سنة 

147.م1207/هـ604

م، فقرروا أن يوجهوا أنظارهم إىل الغرب صوب تلمسان؛ وبعد هذه اهلزمية أدرك بنو غانية قوة خصومه

Zbiss Slimane- Mostafa : Considérations sur la tentative de restauration du Pouvoir Almoravide en Maghreb
central et Oriental, dans : Actas del II Cologuia Hispano- Marroqui De ciencas Historicas " Historia, ciencia
y sociedad ", Granada, 6-10 Novembre De 1989, p 31-32.

، العروسي 312م، ص 1988موفم للنشر، : ، اجلزائرتذكرة باألخبار عن اتفاقات األسفار:املسماةرحلة ابن جبري : ، ابن جبري194- 192ص،عجبامل: املراكشي-142
ق مزاري عبد ، توفي23- 22، 12م، ص1986- هـ1406دار الغرب اإلسالمي، : بريوتتارخيها السياسي ودورها يف املغرب اإلسالمي، : السلطنة احلفصية:املطوي
توحيد : سعدي.، ع99–97، ص 2008–2007/ هـ1429- 1428، أطروحة دكتوراه، جامعة اجلزائر، اجلهاد البحري يف عهدي املرابطني واملوحدين: الصمد

. 63-64/ 4م، 1980، باريس ، ت نياين، اليونسكو.ج.، إشرافإفريقيا العامكتاب تاريخ : ضمناملغرب يف عهد املوحدين، 
.507/ 5املصدر السابق،، ابن خلدون، 176- 175، ص  )املوحدي(البيان املغرب: ابن عذاري-143
. 170م، ص2000، املركز الثقايف العريب، 2، ط جممل تاريخ املغرب: عبد اهللا العروي -144
. 104-103م، ص 1968الدار التونسية للنشر، : تركي، تونس، حتقيق  حممد الشاذيل النيفر وعبد ايد الالفارسية يف مبادئ الدولة احلفصية:ابن قنفد-145
: جباية يف العهد احلفـصي : ، صاحل بعيزيق18-17م، ص 1996املكتبة العتيقة، : ، تونس2، حتقيق حممد ماضور، ط تاريخ الدولتني املوحدية واحلفصية    :لزركشيا -146

.64، ص 2006ة تونس، جامع-منشورات كلية اآلداب: ، تونسدراسة اجتماعية واقتصادية
منشورات كلية اآلداب، جامعة ابن طفيل، : اململكة املغربية-، القنيطرة1، حتقيق ودراسة أمحد عزاوي، طجمموعة جديدة: رسائل موحدية-147

. 249-246/ 1، 59م، الرسالة 1995-هـ1416
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خاصة وأم وجدوا الدعم هناك من قبائل زناتة فدخلوا تيهرت اليت حاول وايل تلمسان أبو عمران موسى بن 
م إنقاذها، لكنه مين بشر هزمية، ليكمل بنو غانية السري حثيثا حنو 1208/هـ605يوسف بن عبد املؤمن سنة 

148.وها لكن استعصى عليهم دخوهلا ملناعتها، واكتفوا باقتحام بعض املدن والقرى احمليطة اتلمسان، فحاصر

وملا وصلت األنباء مسامع اخلليفة يف مراكش، بادر بتعني واليا جديدا على تلمسان، أال وهو أبو زيد ابن 
ء إىل التراجع حنو إفريقية ليجدوا يوجان وعقد له على جيش قوي ملقاتلة بين غانية ومطاردم، مما اضطر ؤال

/ هـ606عبد الواحد احلفصي اهلنتايت هلم باملرصاد، أين قضى على فلوهلم بالقرب من جبل نفوسة سنة 
149.م1212

ركزية، اليت ميثلها إن هذه االنتكاسة اليت عرفها املغرب األوسط جراء احلروب الدائرة بني السلطة امل
املوحدون مع بقايا املرابطني، من بين غانية قد أفضت إىل خراب عمراين واقتصادي واسعني يف املغرب األوسط 
الذي انطلقت منه هذه الفتنة، إذ تضررت مدن وبوادي كثرية نتيجة لذلك، كبجاية وتيهرت ومتيجة وشلف 

150.ذلكومرسى الدجاج وأرشكول وقصر عجيسة ومحزة وما إىل 

من خطر بين غانية يف العدوة املغربية حىت تعرضوا يف األندلس هلزمية نكراء اوما كاد املوحدون أن يتخلصو
م البداية الفعلية اليار هذه 1212/هـ609أمام النصارى اإلسبان، فكانت معركة العقاب الشهرية سنة 

إىل أن كانت وقعة العقاب اليت آذنت : "..ةالدولة، وتفكك عرى قوا ووحدا على حد قول صاحب الذخري
نتيجة ما خلفته هذه اهلزمية من نتائج وخيمة على األندلس خاصة واملغرب عامة، فكان 151،"لدولتهم بالذهاب

اخلراب االقتصادي والعمراين من جهة، ومن أخرى توايل ااعات وسنوات القحط واجلفاف وغالء 
كنتيجة لذلك، خاصة مع ما فقده املوحدون من قوى بشرية مقاتلة يف تلك وااليار الدميوغرايف152األسعار،

"عن ذلك قائال153املعركة، فعرب ابن اخلطيب أي الناصر (ويف صفر سنة تسع وستمائة كانت عليه : 
، ويفصل "، وعلى املسلمني اهلزمية العظمى اليت فين فيها أهل املغرب واألندلس الشهرية بكائنة العقاب)املوحدي

فوجدوا املغرب خاليا قد باد أهله ورجاله، وفين خيله ومحاته وأبطاله، وقتلت قبائله وأقياله، قد : "..ر قائالآخ
154".م والسباع والذئابالعقاب فأقفرت بالدهم فعمرها البواستشهد اجلميع يف غزوة 

االستقرار الذي عاشته من قبل، ألا شهدت سلسلة من مل تعرف الدولة املوحدية فترة ما بعد العقاب 
الثورات والفنت الداخلية فانعدم األمن، وامتنع الناس عن دفع الضرائب، وما عزز هذا الضعف أكثر التناحر بني 

.127، ص الروض املعطار: احلمريي-148
.254-249/ 1،رسائل موحدية-149
.161/ 7، العرب: ابن خلدون-150
.22م، ص 1920: ، حتقيق حممد بن أيب شنب، اجلزائرالذخرية السنية يف الدولة املرينية:جمهول-151
، للنشرجذور: ، الرباط1،طاملوحدين وأزمات اتمع : حممد املغراوي،267-252،266ص ، )املوحدي(البيان املغرب : ابن عذاري-152

.173-164، ص 2006
.122، ص 1911-هـ1329مطبعة التقدم اإلسالمية، : البشري الفوريت، تونس:  ، حتقيق احللل املوشية يف ذكر األخبار املراكشية-153

.24، ص الذخرية: جمهول-154
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مستعينا،)م1231-1226/هـ629-624(أبناء البيت احلاكم حول السلطة اليت آلت يف النهاية إىل املأمون 
155نصارى األسبان، ومل يكتف بذلك بل عمد إىل نبذ املذهب التومريت، واعتربه مسلكا للبدعة،يف ذلك بال

.لكسب والء فقهاء املالكية، وتعزيز شرعية حكمه م
أدت إىل -ال يسعنا الدخول يف تفاصيلها156مع أسباب أخرى-إن هذه الظروف اليت عاشها املغرب

واحنسار مناطق نفوذها يف بعض جهات املغرب، وأول مبادرة ظهور إرهاصات تفكك الدولة املوحدية،
لالنفصال كانت من الشرق، حيث استغل أبو زكريا احلفصي تلك الظروف املتردية وأعلن استقالله بإفريقية 

م، واختذ من تونس عاصمة مللكه واسقط املأمون املوحدي من 1226/هـ623عن سلطة مراكش سنة 
157.مهدي فقطاخلطبة واكتفى بالدعاء لل

مل يعد الشرق منذ هذه احلادثة تابعا للدولة املوحدية إال امسيا، ال سيما حني بويع أبو زكريا احلفصي البيعة 
م، لينطلق بعدها يف تنفيذ مشروعه التوسعي حنو الغرب، فاستوىل على قسنطينة 1228/هـ626األوىل سنة 

مث بويع البيعة 158بين مزغنة يف نفس السنة أيضا،م، مث ضم جباية وجزائر1228/هـ626شعبان 26يوم 
م، وذكر امسه يف اخلطبة وتلقب بلقب اإلمارة، وبعد سنتني من ذلك حترك من 1236/هـ634سنة الثانية 

واستوىل على اجلزائر جديد إلعادة ضم املغرب األوسط إىل نفوذه، فتحرك إىل جباية ووىل عليها ابنه حيىي، 
م، فدخلها وأخذ البيعة 1241/ هـ639ا من قبله، وبعدها ارحتل إىل تلمسان سنة ووىل عليها واليكذلك 

159.من صاحبها آنذاك يغمراسن بن زيان

وبعد كل هذه االنتصارات اليت حققها أبو زكرياء انضوت جل أراضي املغرب األوسط حتت لواء السلطنة 
هد أيب عبد اهللا بن أيب زكرياء نفسه خليفة وتلقب احلفصية، اليت حتولت فيما بعد إىل خالفة بإعالن ويل الع

160.باملستنصر باهللا، وجاءته البيعة من أقطار عديدة حىت من احلجاز

ألحيان، حيث لقد عمرت السلطنة احلفصية قرابة ثالثة قرون وامتد سلطاا حىت مدينة اجلزائر يف بعض ا
كان ثغر جباية واملدن التابعة له كقسنطينة وبونة واجلزائر والزاب حمل نزاع مستمر بني احلفصيني والزيانيني 

لكن بالرغم من البعد اجلغرايف إلقليم جباية عن السلطة املركزية استطاعت 161خيضع دائما للغالب منهما،

ـ 1416منشورات كليـة اآلداب،  : ، الرباط2ط ورقات عن حضارة املرينيني،   : ،  املنوين  594/ 6املصدر السابق، : ابن خلدون -155 -ـه
.23-9، ص أزمة احلكم املوحدي: حممد زنيرب،14-11، ص 1996

ـ 1403دار الشروق،   : ، بريوت 1، ط دراسات يف تاريخ املغرب اإلسالمي    : عز الدين عمر موسى   : راجع تفاصيل ذلك يف   -156 ، 1983-هـ
.14-11، ص املرجع السابق: ، املنوين23-9، ص املرجع السابق: ، حممد زنيرب118-75ص 
.24-23، ص تاريخ الدولتني:لزركشيا-157
. 108، صالفارسية: ابن قنفد-158
م، 1984الدار العربية للكتاب، : ، حتقيق  الطاهر املعموري، تونساألدلة البينة النورانية يف مفاخر الدولة احلفصية: الشماع-159
.610- 609/ 6، العرب: ، ابن خلدون 28، ص املصدر السابق:لزركشيا، 59-58ص 
.196-195، ص جممل تاريخ املغرب: ، عبد اهللا العروي 626،651/ 6املصدر السابق، : ابن خلدون-160
.31/ 1وصف إفريقيا،: ، الوزان620-619/ 6، املصدر نفسه-161
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مراحلها التارخيية، إذ اعترب بعض املؤرخني كابن خلدون الدولة احلفصية أن تكسب الوالء من حكامه يف أغلب 
للسلطنة احلفصية، لذا كان خيتار لتوىل شؤوا الشخصيات البارزة، من 162مدينة جباية مبثابة الثغر الغريب

األمراء أبناء السالطني أو كبار القادة، سواء من مشيخة املوحدين أو من وجهاء بعض القبائل الرببرية، ونفس 
ممن هلم القدرة على جماة اخلطر الزياين، الذي 163أيام تغلبهم على املغرب األوسط،زمن الوالة املرينينيالوضع

كان يهدد هذه  املدينة مرارا، ومن جهة أخرى ويف حماولة لكسب القبائل العربية أقطعت السلطة احلفصية 
وجعلته مع قبيلته كخط متقدم 164وطن محزة لداود بن هالل زعيم زغبة بعد أن اعترف  بشرعية حكمها،
.يدافع عن كرسي اململكة املركزي ضد املناوئني واألعداء من جهة الغرب

668كما ال ننسى طموحات املرينيني الذين اعتلوا سدة احلكم يف مراكش بعد سقوط دولة املوحدين سنة 

748وسط وإفريقية سنة م يف إعادة توحيد املغرب حتت رايتهم، فاستولوا على  املغرب األ1269/هـ

165.م، لكن هزميتهم أمام احلفصيني يف إفريقية حال دون حتقيق أهدافهم السياسية1347/هـ

اليت قدمت لوالة جباية من طرف سالطني تونس، جعلتهم يطمحون إىل االستقالل ذا تإن االمتيازا
برزها تلك اليت قام ا أبو زكريا بن أيب اإلقليم عن السلطة املركزية، فعرفت السلطنة عدة حركات انفصالية أ

، وبذلك انقسمت السلطنة "املنتخب إلحياء دين اهللا"م وتلقب على إثرها بـ 1285/هـ684إسحاق سنة 
لق مشاريع إعادة توحيد ويف مرات عديدة كانت تنط166األوىل عاصمتها تونس واألخرى جباية،: إىل دولتني

.قوة أمراءهاالسلطنة من جباية، نظرا ألمهيتها و
إن أجزاء املغرب األوسط اخلاضعة للسلطنة احلفصية قد عرفت تقلبات سياسية متعددة بفعل احلروب 

والزيانيني، وبني املتوالية عليه، سواء على املستوى السياسي الرمسي حيث كانت احلروب سجاال بني احلفصيني
القوى البشرية املختلفة بسبب التناحرات القبلية السلطة احلفصية املركزية يف تونس أنفسهم، أو على نطاق

البينية أو بني بعض القبائل والسلطة، إىل أن دخل طرف جديد ساحة املعركة، وتوج ذلك بسقوط جباية يف يد 
وينتهي بذلك العهد احلفصي لتدخل جباية واملدن احمليطة ا والقريبة منها 167م،1509/هـ915اإلسبان سنة 

.م1554/هـ962سيطرة العثمانية عليها سنة عهد جديد عقب ال

،700-699/ 6املصدر نفسه،-162
Dominique Valerian : Frontières et territoire dans Maghreb, op. cit, p  5-6.

60، ص 2009–2008، مذكرة ماجستري، جامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية، النخبة والسلطة يف جباية احلفصية: مسعود بريكة163
-65.

.64/ 6العرب،: ابن خلدون164
، 1، ط)م1464–1221/هـ869-618( تاريخ املغرب اإلسالمي واألندلس يف العصر املريين : احلريري: راجع تفاصيل ذلك يف165

.203، ص جممل تاريخ املغرب: ، العروي 153-108، ص م1985-هـ1405دار القلم، : الكويت
. 342-285، ص السلطنة احلفصية: ، املطوي700-699/ 6املصدر السابق، : ابن خلدون-166
:أنظر عن االحتالل اإلسباين لبجاية-167

Ferauo. (Ch. L) : Conquête de Bougie par les Espagnols d'après un manuscrit arabe, Revue  Africaine, N°:
67-1968, p  245-256.
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إذا كان شرق املغرب األوسط يف أغلب مراحل الفترة املمتدة ما بني القرنني السابع والعاشر اهلجريني تابعا 
للسلطة احلفصية؛ فإن الغرب منه قد خضع لسلطة قبيلة زناتة اليت حتولت إىل إمارة ذات وزن يف تاريخ 

على املوحدين يف إفريقية وشرق املغرب األوسط مي، فباملوازاة مع انتصارات احلفصينيوحضارة الغرب اإلسال
اجلهة الغربية للمغرب ، فإن )م1249-1227/هـ647-625(على عهد السلطان أيب زكرياء احلفصي 

.األوسط شهدت هي األخرى بوادر نشأة إمارة جديدة بزعامة بين عبد الواد، أحد بطون زناتة املذكورة
لقد ظهر بنو عبد الواد أول أمرهم كقوة معارضة للدولة املوحدية، لكنهم ركنوا يف النهاية إىل طاعتها 

حتت سلطتها، وأصبحت كل بطون زناتة من أخلص القبائل اليت اعتمد عليها املوحدون يف خدمة اوانضوو
وفرة العدد ومترسها يف القتال لكثرة ما مشروعهم ومحاية بيضتهم من اخلصوم واملناوئني، ملزاياها املتعددة من 

خاضت من احلروب، ومكافأة هلا على تلك اخلدمات أقطع املوحدون لبين عبد الواد وبين راشد وبين توجني 
168.وغريهم املناطق اليت غلبوا عليها بضواحي تلمسان، فيما بني البطحاء شرقا ور ملوية غربا

الذين الواد فترة عصيبة وكاد نفوذهم أن يزول، خبالف احلفصينيويف فترة ضعف املوحدين عاش بنو عبد
فكان سبب تدهور نفوذ بين -كما سلف الذكر-استغلوا هذا الضعف لصاحلهم، فربزت قوم وزاد نفوذهم 

ملشايخ بين -أبا سعيد عثمان بن يعقوب-عبد الواد هو سوء تصرف ومعاملة وايل تلمسان من قبل املوحدين 
وسجنهم، فقام عليه قائد احلامية إبراهيم اللمتوين فتقبض عليه وأطلق سراح مشايخ بين عبد الواد عبد الواد 

169.ونقض طاعة املوحدين، ألنه يبتغي بذلك إحياء الدولة اللمتونية املرابطية

له مل يكتف إبراهيم اللمتوين بذلك بل دبر مؤامرة أراد فيها القضاء على مشايخ بين عبد الواد، فتصدى
كبري قومهم جابر بن يوسف فقضى عليه، واستطاع أن يضع حدا هلذه التجاوزات بفضل حنكته السياسية، 
وهذا ما رشحه ألن يصبح أمري قومه بعد أن تلقى البيعة من بين عبد الواد، مث أرسل بالوالء والطاعة للخليفة 

املوحدي إىل تعيني جابر بن يوسف املأمون املوحدي بعد أن اشتكى له سوء تصرف الوايل، فعمد اخلليفة
م، 1229/هـ627حاكما شرعيا على إقليم تلمسان، وإقليم بين راشد ومدنا أخرى ماعدا ندرومة سنة 

فكان هذا التعيني بادرة لظهور إمارة بنو عبد الواد كوالية مستقلة عن مراكش على حد قول ابن خلدون 
170".قتعدوه من بعدي اذوكانت هذه الوالية ركوبا إىل صهوة امللك ال"

بدأ األمري جابر بن يوسف يوطد أركان هذه اإلمارة ويوسع يف رقعتها، فأذعنت لطاعته أغلب بطون بين 
مبايعته فحاصرهم حماوال اقتحام هذه املدينة حىت هلك وهو حماصر هلا، اعبد الود، إال أهل ندرومة الذين رفضو

مث تنازل عن احلكم لعمه عثمان بن يوسف، ) ستة أشهر(حكم مدة صغرية فخلفه ابنه احلسن بن جابر الذي 
هذا األخري الذي أساء السرية واملعاملة حىت عزلوه، وعينوا مكانه أبو عزة زيدان بن زيان الذي بايعته كل قبائل 

.159، 151-150/ 7العرب، : ابن خلدون-168
: اجلزائرم يف دولة بين عبد الواد، نظم احلك: ، بوزياين الدراجي15/ 1تلمسان يف العهد الزياين: ، عبد العزيز فياليل152- 151/ 7املصدر السابق،: ابن خلدون-169

.25-24م، ص 1993ديوان املطبوعات اجلامعية، 
.25-24، ص املرجع السابق: ، بوزياين الدراجي15/ 1، املرجع السابق: ، فياليل 153-152/ 7، املصدر نفسه-170
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، م1235/هـ633بين عبد الواد، إال قبيلة بنو مظهر، فحارم حىت تويف يف معركة خاضها ضدهم سنة 
ومبقتل األمري زيدان بدأ نفوذ الدولة املوحدية يف اجلزء الغريب للمغرب األوسط يتالشى تدرجييا، ومل يعد تابعا 

م، الذي أبقى الدعاء 1235/هـ633هلا إال امسيا، خاصة بعد أن توىل احلكم األمري يغمراسن بن زيان سنة 
171.واخلطبة للموحدين وذكر خلفائهم على الدرهم والدينار

ويعزى إىل األمري يغمراسن بن زيان الفضل يف التأسيس الفعلي لإلمارة الزيانية، كسلطة مركزية يف املغرب 
األوسط نظرا للجهود املتضافرة اليت بذهلا، فعمل على استمالة القبائل الرببرية والعربية منها، وربط عالقات 

تنظيم شؤون مملكته، فكون جيشا قويا وشكل وطيدة مع اخلليفة املوحدي الرشيد، وفضال عن ذلك اهتم ب
172.الوزارة والديوان والكتاب وغريها من النظم اليت تقوم على دعائمها أي  الدولة

وقد عمرت دولة بين عبد الواد أيضا زهاء ثالثة قرون، عرفت خالهلا فترات قوة حيث استطاعت أن توسع 
على حساب ممتلكات الدولة احلفصية يف الشرق، بل نفوذها السياسي، ومتلك كل أجزاء املغرب األوسط 

هذه الدولة مل فمراحل قوة 173متكنت أيضا يف عصر قوا من الوصول إىل فاس عاصمة املرينيني واحتالهلا،
اخلطر احلفصي من : عن املشهد السياسي؛ متاما مثل فترات الضعف اليت انتابتها خاصة أا جتابه خطرينتغب 
. يين من الغربواخلطر املر174الشرق

م، 1298/ هـ698وأهم مراحل الضعف اليت عرفتها الدولة الزيانية فترة احلصار املريين على تلمسان سنة 
الذي دام قرابة التسع سنوات، شيد خالهلا املرينيني مدينة املنصورة واختذوها عاصمة هلم يف املغرب األوسط، 

ة الزيانية يف هذه الفترة أن متحى من اخلريطة السياسية للمغرب بعد أن احتلوا العديد من مدنه، فكادت الدول
لوال حصانة مدينة تلمسان من جهة والظروف اليت مر ا احلكم املريين عقب وفاة يوسف بن يعقوب املريين 

م والعودة إىل املغرب، 1307/هـ707من جهة أخرى، حيث اضطر املرينيون إىل فك هذا احلصار سنة 
وبالرغم من هذه االنتكاسات استطاعت الدولة 175األوضاع اليت اعترضت مشروعهم التوسعي،ملواجهة تلك 

الزيانية أن حتافظ على كياا السياسي طول هذه املدة، لكنها مل تستمر طويال أمام اخلطر اإلسباين لتنتهي 

، )تاريخ بين زيان ملوك تلمسان     طبع باسم (،ين زيان نظم الدر والعقيان يف بيان شرف ب       :، التنسي 154-153/ 7،  العرب :ابن خلدون -171
تلمسان يف العهـد   : ،  فياليل    113-112، ص   1985-هـ1405املؤسسة الوطنية للكتاب،     –املكتبة الوطنية   : حتقيق حممود بوعياد، اجلزائر   

.  16/ 1الزياين،
. 164-162/ 7املصدر نفسه،-172
جباية يف : بعيزيق: الل املناطق الشرقية للمغرب الوسط اليت كانت بيد احلفصيني، راجع تفاصيل ذلك يفمتكن بنو عبد الواد عدة مرات يف احت-173

، أما فاس عاصمة املرينيني فقد متكن بنو عبد الواد من احتالهلا يف عهد اخلليفة  أيب مالك عبد الواحد بن أيب محو 76-72، ص العهد احلفصي
-236، ص املصدر السابق:التنسي: م فاحتلها ونصب عليها حاكما من قبله، أنظر1411/هـ814الثاين الذي توىل حكم تلمسان سنة

241.
اجلزائر : ، ضمنامتداد نفوذ احلفصيني إىل املغرب األوسط: عبد احلميد حاجيات: تعرضت دولة بين زيان لتحرشات عديدة من طرف احلفصيني، راجع خبصوص ذلك    -174

.74-69/ 1، املرجع السابق: فياليل،434–431/ 3م، 1984ؤسسة الوطنية للكتاب، امل-رة الثقافة والسياحةوزا: ، اجلزائريف التاريخ
،121-120/ 1بغية الرواد، : حيىي بن خلدون-175

Atallah Dhina : Les Etats de l'Occident musulman aux XIIIe, XIVe et XVe siècles, Alger : ENAL - OPU, P 43.
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احلسن "ر أمراءها م، بعد أن خلعوا آخ1554/ هـ962صفحة التاريخ الوسيط بتغلب العثمانيني عليها سنة 
176".بن عبد اهللا الثاين

وال شك يف أن املغرب األوسط يف ظل هذه املتغريات السياسية قد عاش فترات عصيبة، وسأحاول هنا أن 
أزيل العتمة على بعض جوانب تارخيه من خالل دراسة أزميت اجلوع والوباء؛ باعتبارمها من أهم االنتكاسات 

غرايف يف الفترة مدار البحث، واليت كانت هلا آثار سلبية على جمتمع املغرب األوسط اليت عرفها هذا الفضاء اجل
.   سواء على املستوى االقتصادي، أو على املستوى االجتماعي أو على مستوى األفكار والرؤى والذهنيات

.457- 456/ 3اجلزائر يف التاريخ، :، ضمنخطر النصارى وايار الدولة الزيانية: عبد احلميد حاجيات-176
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الفصل األول
أزمة الجوع والوباء في 

المغرب األوسط

مقاربات حول مستوى المعیشة في المغرب : أوال
األوسط

قراءة في األسباب: المجاعات واألوبئة: ثانیا
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مقاربات حول مستوى المعیشة في المغرب األوسط: أوال
ية املعيشة يف جمتمع املغرب األوسط وكباقي اتمعات األخرى على الوضعية االقتصادىيرتكز مستو

حيث ااعات ونقص السلع 177السائدة، فيتحسن نسبيا يف أوقات الرخاء ويتدىن يف فترات األزمات،
ما : اآليتاالستهالكية وغالء أسعارها إن وجدت، وقبل احلديث عن مثل هذه األزمات، ميكن طرح التساؤل 

حث املدروسة؟ هي مميزات املعيشة وما هي مستوياا يف جمتمع املغرب األوسط خالل فترة الب
مستوى : إذا كان التنظري ملستوى املعيشة يف جمتمع ما يستوجب الوقوف على عدة معايري اقتصادية تتمثل يف

فإن 179والتغذية؛178األسعار وقيمة الدخل اإلمجايل والدخل الفردي والقدرة الشرائية ودرجة الغىن والفقر،
تقف عاجزة عن مسايرة مثل هذه املعطيات، فهي ال متدنا اإلسطوغرافيا التقليدية اليت تؤرخ للمغرب األوسط 

، كما أن الدراسات التارخيية احلديثة قد عزفت عن إال مبعلومات شحيحة ومبتورة السياق يف كثري من األحايني
االهتمام مبثل هذه اجلوانب، وال نسجل سوى بعض اإلطالالت البسيطة يف خضم الدراسات املنجزة عن احلياة 

180.ة واالجتماعية على قلتها كذلكاالقتصادي

؛ "الدخل واخلرج"إن املؤشر األساس الذي يتحكم يف مستوى املعيشة كما وضحه ابن خلدون هو قيمة 
ومىت عظم الدخل واخلرج : "فكلما زادت قيمتهما عم الرخاء يف البالد وكلما نقصا كان احلال أسوء فيقول

رى أيضا أن معيار التفاضل بني األمصار أو املدن أو املمالك وي181،"اتسعت أحوال الساكن ووسع املصر
، ومن جهة أخرى "يف كثرة الرزق ألهلها، ونفاق األسواق إمنا هو يف تفاضل عمراا يف الكثرة والقلة"يكون 

وما ذلك إال لتفاوت األعمال "يبني لنا أن مستوى املعيشة يف األمصار الكربى يكون أحسن من املدن والقرى 
تلمسان، : ، وضرب مثاال حبال مدينة فاس اليت اعتربها أفضل وأحسن من حال مدينة املغرب األوسط"هافي

وكذلك حال تلمسان مع وهران واجلزائر، وحال وهران واجلزائر مع غريمها من املدن والقرى الصغرية اليت 
182".أن أعماهلم ال تفي بضرورام" يسودها الفقر، إذ 

رأيه أيضا بأمثلة تنطلق من مستوى معيشة أصحاب املناصب الرفيعة يف الدولة، وكيف ويدعم ابن خلدون 
تتفاضل بتفاضل املدن واألمصار واملمالك، فذكر أن حال القاضي يف فاس أحسن من حال القاضي يف 

غرب األوسط، وكذلك احلال تلمسان، وحال القاضي يف تلمسان أحسن من حال مثيله يف باقي مدن امل

.210م، ص1998دار الطليعة، : ، بريوت1، طمباحث يف التاريخ االجتماعي للمغرب واألندلس خالل عصر املرابطني: إبراهيم القادري بوتشيش-177
سم االقتصاد، كلية التجارة، ق: اإلسكندرية،دراسة نظرية وتطبيقية-التنمية االقتصادية :عطية ناصفوإميانحممد عبد العزيز عجمية-178

.83، 65ص ت، .د
. 215، ص التاريخ اجلديد: جاك لوغوف: ، ضمن كتاب األنثروبولوجيا التارخيية: أندريه بورغيار-179
األوضاع االقتصادية واالجتماعية يف املغرب األوسط خالل : جودت عبد الكرمي يوسف: غرب األوسطمن بني تلك الدراسات اليت تناولت مستوى املعيشة يف امل-180

.454-395، ص جباية يف العهد احلفصي: ، صاحل بعيزيق432-425، ص القرنني الثالث والرابع اهلجريني
.336، ص املقدمة-181
.336، ص املقدمة-182
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183.ألصحاب املناصب األخرىة بالنسب

الشحاذين واملتسولني األمنوذج األمثل الذي يتضح من صورته التفاضل الكبري بني حايل فاس كما اعترب فئة
وتلمسان، فاملتسول يف فاس أحسن من نظريه يف تلمسان له أن يسأل الناس مثن األضحية ومجيع أنواع املآكل 

، كدليل صريح "أل سائل مثل هذا يف تلمسان الستنِكر وعنف وزجرولو س"والطعام واملاعون واللباس، 
يوضح البون الكبري يف مستوى املعيشة بني فاس وتلمسان، وبني حال تلمسان وباقي مدن املغرب األوسط 

184.األخرى

اضعا ومن املعلوم سلفا أن املغرب األوسط يف اية القرن السادس وبداية القرن السابع اهلجريني كان خ
للدولة املوحدية اليت دخلت طور االحتضار السياسي، وهذه األخرية شهدت جمموعة من األزمات والكوارث 

انعكست سلبا على األوضاع االقتصادية العامة، فتدىن بذلك مستوى املعيشة يف 185يف الفترة املشار إليها؛
.ف عنده بتأين الحقااملغرب األوسط حتديدا وعموم املغرب، وهو األمر الذي يستوجب الوقو

مرحلة جديدة من احلكم على إثر تشكل كيانات سياسية فإن املغرب األوسط عقب هذه الفترة عر
مستقلة اقتسمت عرش املوحدين، فانضوى اجلزء الشرقي من املغرب األوسط حتت سلطة احلفصيني متخذين 

منه خاضعا لسلطة الزيانيني الذين اختذوا من جباية مقرا حلكمهم إىل جانب تونس، يف حني كان اجلزء الغريب
كما 186التبعية للمرينينيمن تلمسان عاصمة هلم، دون أن ننسى الفترات اليت مر ا املغرب األوسط يف ظل

. أسلفنا الذكر
فإذا كانت كل من جباية وتلمسان حاضريت املغرب األوسط يف الفترة مدار البحث فإننا سوف حناول أن 

. ما ورد يف اإلسطوغرافيا التقليديةال املعيشة فيهما، ويف بعض املدن والقرى احمليطة ما من خاللنتقصى أحو
األسعار في المغرب األوسط- أ

إن قيمة األسعار تعد من املؤشرات األساسية ملعرفة املستوى احلقيقي ملعيشة جمتمع ما، لكن من املؤسف أن 
-جباية(بالنسبة حلواضر املغرب األوسط ة حول األسعار يف األوقات العاديةاملصادر ال متدنا مبعلومات دقيق

.، أو املدن والقرى احمليطة ما بل تفصل احلديث عن قيمتها زمن الغالء أو الرخاء املفرط)تلمسان
م قيمة األسعار 14/هـ8فقد حدد لنا العمري عند وصفه ململكة إفريقية يف النصف األول من القرن 

،واليت تقارب أو توافق من دون شك قيمة األسعار ببجاية نظرا للتبعية السياسية للحفصيني من جهة187ا ،
من 188"ع املعامالت واملوجودات واألحوالثانية تونس يف الرتبة واحلال ومجي"أساس أن العمري اعتربها وعلى 

.املصدر نفسه-183
.املصدر نفسه-184
املوحدون وأزمات : ، ضمن األزمات الطبيعية وانعكاسها على الدولة واتمع     : حممد املغراوي  ،23-9، ص أزمة احلكم املوحدي  : حممد زنبري : راجع خبصوص ذلك  -185

.193-155م، ص 2006جذور للنشر، : ، الرباط1، طاتمع
.206-195، ص جممل تاريخ املغرب: عبد اهللا العروي-186
.53-52، ص بصارمسالك األ-187
.55، ص املصدر نفسه-188
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. جهة أخرى
املصادر إىل قيمتها سوى بعض الشذرات اليسرية، غري أما عن األسعار يف تلمسان فمن النادر أيضا أن تشري 

وقد تقدم أن جباية من املغرب األوسط : "أن القلقشندي قارب لنا أحوال تلمسان ومعامالا ببجاية فيقول
على أن تبقى 189،"فتكون تلمسان يف معناها، وإن وقعت خمالفة يف ترتيب اململكة فإا تكون يف القدر اليسري

نسبية فقط ألن قيمة األسعار كما يوضح ابن خلدون تتوقف حتما على وجود السلع أو عدمها هذه املقاربة 
وعلى نشاط األسواق أو ركودها وعلى قيمة املكوس املفروضة عليها، وهي ختتلف من األمصار الكربى إىل 

190.األمصار الصغرى وبني املدن والقرى والبوادي حبسب وفرة العمران أو قلته

العمري من جهة أخرى قد أدرج يف تقسيمه اجلغرايف لبالد املغرب مملكة تلمسان ضمن مملكة بر وإذا كان 
،كانت حتت سيطرة أيب )م14/هـ8النصف األول من القرن (العدوة، باعتبار أن تلمسان يف تلك الفترة 

تها بتلمسان، ألن إال أنه من املستحيل مقاربة ما حدده العمري من األسعار بفاس مع قيم191احلسن املريين،
ذلك يوقعنا حتما يف تعارض مع ما قاله ابن خلدون حول مستوى املعيشة يف فاس اليت هي أحسن من 

192.تلمسان

ومن خالل بعض املقاربات وبعض املعلومات الشحيحة اليت مجعناها من ثنايا املصادر سوف حناول حتديد قيمة 
:كما سنوضحه يف اجلدول اآليت)سانجباية وتلم(ألسعار يف حواضر املغرب األوسط بعض ا

مقــاربة حـول أسعـار بـعض السلـع فـي المغـرب األوسـط: 02جدول

نـوع السلعـة 
ومقـدارهـا

املرجع/ املصـدرالزمـاناملكــانالسعـــــر

من 193القفيز
القمح

دنانري أي ما 3.5إىل 3من
درمها35يعادل 

تاريخ : برنشفيكم13/هـ7قإفريقية و جباية
إفريقية يف العهد 

266/ 2،احلفصي
مثن خرقة من 

الصوف

عنوان : الغربيينم13/ هـ 7قجبايةدرمها30
.161، ص الدراية

50دنانري أي ما يعادل 5القفيز من القمح
دراهم10=دينار1درمها ألن 

8النصف األول من ق إفريقية و جباية
م14/ هـ 

مسالك : العمري
.52، صاألبصار

.151/ 5م، 1915-هـ1333املطبعة األمريية، : ، القاهرةءصبح األعشى يف صناعة اإلنشا-189
. 338-337، ص املقدمة-190
.68، ص املصدر السابق-191
.336ص املصدر السابق، -192
، وقد يساوي القفيز    52، ص مسالك األبصار : العمري: ب املد النبوي، وهي مثانية بالكيل احلفصي، أنظر       هو ستة عشر ويبة كل ويبة إثنة عشر مدا قرويا يقار          : القفيز-193

، 1كامل العسلي، ط : ، ترمجةوما يعادهلا يف النظام املترياملكاييل واملوازين اإلسالمية : قالتر هنتس: لتر، أنظر4.215الصاع النبوي، ويتألف الصاع من أربعة أمداد وسعته 
.66-63م، ص 1970منشورات اجلامعة األردنية، : ردناأل
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درمها50أقل من القفيز من الشعري
أقل من قيمة القمح

النصف األول من إفريقية و جباية
م14/ هـ 8القرن

مسالك : العمري
.52، صاألبصار

رطل حلم إفريقي 
من الضأن

النصف األول من إفريقية و جبايةدرهم عتيق1
م14/ هـ 8القرن

مسالك : العمري
.53ص األبصار، 

النصف األول من إفريقية و جبايةدرمهان جديدانجة اجليدةالدجا
14/ هـ 8القرن 

مسالك : العمري
.53، ص األبصار

الدرر : املازوينم14/ هـ 8القرن دلس وجبايةدرمها20الفرس
.ب2/29املكنونة،

مثن برنس من 
الصغار  لألطفال

املناقب : ابن مرزوقم14/ ـ ه8القرن تلمسانربع درهم
.276، ص املرزوقية

إىل )درمها50(دنانري5من القفيز من القمح
بعد ) درمها150(دينار 15

تغري قيمة العملة

تاريخ : برنشفيكم15/هـ 9القرن إفريقية و جباية
إفريقية يف العهد 

266/ 2احلفصي،
أوقية من 16

الزيت أي رطل 
واحد

املعيار : الونشريسيم15/هـ9القرن تلمسانربع درهم
.87/ 8املعرب،

: ابن مرزوق احلفيدم15/هـ9القرن تلمساندنانري6البقرة الواحدة
.ب 2، ورقة نوازل

املعيار، : الونشريسيم15/هـ9القرن تلمساندينارا60مثن الدار
5 /102.

دينارا سنويا أي ما يعادل 12مثن كراء الدار
ر يف الشهردينا1

الدرر : املازوينم15هـ،9القرن تلمسان
44/ 2املكنونة،
.أ 515ب، 

الدرر : املازوينم15/هـ9القرن تلمساندنانري7كراء قطعة أرض
أ 44/ 2املكنونة،

الدرر : املازوينم15/هـ9القرن جبايةدينارا ذهبيا13مثن اململوكة
.ب1/481املكنونة،

ق -هـ9أواخر ق القلعة وتلمسانادينار20فالثور املعلو
-م 15/هـ10

م16

، البستان: ابن مرمي
.272ص 

رمبا (مثن العرصة
)ساحة الدار

-هـ9أواخر القرن القلعة وتلمساندينارا60
10ق 

، البستان: ابن مرمي
.272ص 
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:قراءة  تقریبیة لبعض األسعار في المغرب األوسط-
لدون قد وضح أن قيمة األسعار عموما ببالد الرببر تتسم بالرخص مقارنة ملا عليه إذا كان ابن خ

وملا كانت بالد الرببر بالعكس من ذلك يف زكاء منابتهم وطيب أرضهم ارتفعت :"يف بالد األندلس فيقول
ذه فإن ه194،"عنهم املؤن مجلة يف الفلح مع كثرته وعمومته، فصار ذلك سببا لرخص األقوات يف بلدهم

.األسعار حتما ختتلف من بيئة إىل أخرى لعدة اعتبارات ذكرناها سابقا
م، حىت 13/هـ7إن أسعار القمح يف إفريقية عموما وجباية خصوصا قد سجلت تزايدا مستمرا منذ القرن 

م، وذلك بعد أن تغريت قيمة16/هـ10دينارا للقفيز الواحد يف القرن 15وصلت إىل أعلى قيمة هلا وهي 
وهذا االرتفاع يفسر من دون شك النقص احلاصل يف كمية احلبوب املعروضة يف أسواق 195العملة آنئذ،

20املغرب األوسط يف الفترة املشار إليها خصوصا يف جباية، ومن القرائن الدالة على ذلك رسالة مؤرخة يف 

اية تشكوا يف هذه الفترة من م بعث ا سلطان فاس إىل نائب ميورقة تبني أن جب1348فيفري 1/هـ749صفر 
196.نقص يف احلبوب

وقد كانت أسعار القمح والشعري يف فاس أقل قيمة من أسعارها يف عموم إفريقية، ومل يكن هذا يف فترة 
درمها 40ـم حيث قدر مثن الوسق من القمح خالهلا ب14/هـ8زمنية حمددة أي النصف األول من القرن 

يف أغلب الفترات، نوإمنا كان التباي197درمها من الكبار، والشعري أقل منه،27عادل من الصغار أي ما ي
وميكن أن نفسر هذا االختالف 198فالعمري من جهته يذكر أن فاس كانت تعيش حالة من الرخاء الدائم،

.بكميات إنتاج القمح والشعري اليت تكون أكثر يف املغرب األقصى منها يف املغرب األوسط
أن : الوزانذكرلنسبة لبجاية فإن األراضي املستغلة فيها غري صاحلة لزراعة احلبوب بالدرجة األوىل، فقد وبا

املختلفة؛ 199"مغمورون بالثمار) أهلها(األراضي الزراعية غري خصبة ال تستطيع أن تنتج حبوبا، لكنهم "
200".بقمح كثري) جباية(هذه اجلهات وال تأيت أرض : "والزيتون وحنوه، وهذا ما أقره مارمول قائالكالتني

أما عن تلمسان فال جمال ملقارنة واقعها الزراعي عما هو عليه يف جباية، فهي طيبة اهلواء فواكهها كثرية 
"وهي كما يصفها ابن اخلطيب201وزرعها خصب، ا عديدة خزانة زرع ومسرح ضرع، فواكهه: 

.339، ص املقدمة-194
.266/ 2م،1988دار الغرب اإلسالمي، : ، بريوت1، ترمجة محاد الساحلي، ط تاريخ إفريقية يف العهد احلفصي: برنشفيك-195
:نقال عن133، ص جباية يف العهد احلفصي:صاحل بعيزيق-196

Alarcony santon (M A) ed: los documentes Arãbe diplomqticos del Archivio de la corana de Argon. Madrid:
1940, doc: 140, P 310- 311.

.83، ص مسالك األبصار: العمري-197
.82ص ، املصدر نفسه-198
.50/ 2وصف إفريقيا،-199
.377/ 2م، 1989-هـ1409دار نشر املعرفة، : ، ترمجة حممد حجي وآخرون، الرباطإفريقيا-200
.1/21بغية الرواد،:حيىي بن خلدون-201
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بأا ختتلف من حيث موقعها؛ : مبملكة تلمسان، فيقولويصف الوزان نوعية األراضي الزراعية 202،"األنواع
فاألراضي اليت تقع يف اجلزء اجلنويب منها جافة وقاحلة، والسهول القريبة من الساحل أراضيها خصبة تنتج 

فقد اشتهرت مدينة البطحاء التابعة لتلمسان بإنتاج كميات كبرية من القمح، وكذا سهل 203خريات معتربة،
204.وحييط بقصر إيسلي أراضي زراعية صاحلة لزراعة الشعري والدخن أيضاتنس وسهل متيجة، 

205لكن ال جمال ملقارنة هذا النشاط عما هو عليه يف فاس، وهذا ما يؤكده الشيخ الصويف أمحد الغماري،

أهل املغرب أقوى وأحرص على الفالحة من أهل "أن : الذي كان حيث الناس على العمل يف الفالحة فيقول
وال شك يف أن ذلك كان من القرائن الدالة على أن مستوى املعيشة يف فاس أحسن منه يف 206،"مسانتل

تلمسان، خاصة وأن النشاط الفالحي يساهم بدرجة أكرب يف االزدهار االقتصادي وبالتايل تتحسن مستويات 
.املعيشة كأثر لذلك

هي عليه يف فاس وبني ما هي عليه قاربة بني ماوبالنسبة ألسعار اللحوم والدجاج عموما فقيمتها تكون مت
دا من الصغار أي ما يعادل أقل من يف املغرب األوسط، حيث قدر مثن الرطل من اللحم يف فاس درمها واح

وهذا راجع ال حمالة إىل 207دراهم صغرية أي ما يعادل درمهان من الكبار،3درهم كبري والطائر من الدجاج 
ئتني يهتم بالنشاط الرعوي، فقد شكلت بوادي املغرب األوسط جماال مهما ملمارسة أن اتمع يف كلتا البي

كما أن صحراء 209وكذا املصادر األخرى،208بكثرة،النشاط الرعوي، وهذا ما دلت عليه نوازل الفترة
210.املغرب األوسط كانت جماال آخر للممارسة هذا النشاط من طرف األعراب املنتجعني فيها

ارتفعت قيمته كما هو مبني يف اجلدول أعاله، بعد أن كان مثن الدار يقدر دضح أن مثن العقار قومن الوا
يف القلعة التابعة طم بتلمسان، أصبح مثن العرصة أي باحة الدار فق15/ هـ9دينارا خالل القرن 60بـ 

مة العقار رمبا كان مرتبطا دينار، وهذا الغالء يف قي60م يقدر بـ 15/هـ9ململكة تلمسان يف أواخر القرن 

.184م، ص 2002-هـ 1423مكتبة الثقافة الدينية، : ، حتقيق حممد كمال شبانة، القاهرةيف ذكر املعاهد والديارمعيار االختيار-202
.20/ 2املصدر السابق، -203
.37-36، 27، 12/ 2وصف إفريقيا، :الوزان-204
لعباس أمحد بن الغماري نزيل تلمسان يعود أصله إىل قبيلة رياح العربية سكن بطيوة وبالد غمارة، مث انتقل إىل تلمسان واستقر ا هو أبو ا-205

وأخذ العلم عن شيوخها ومنهم أمحد املاواسي وحممد بن خيلف وحممد بن عمر اهلواري الوهراين وغريهم حىت أتقن علوم القرآن واحلديث والفقه، 
هـ املوافق ل 874شوال سنة 12ألداء فريضة احلج وبعدها عاد إىل تلمسان واستقر ا حىت وافته املنية على اثر مرض أصيب به يف مث شرق

-31ص البستان،: ، ابن مرمي 121، ص نيل االبتهاج: ، التنبكيت239-193، ص روضة النسرين: ابن صعد: م، أنظر1470أفريل 14
38.
.216، ص املصدر نفسه-206

. 83، 53، ص مسالك األبصار: العمري-207
املعيار :، الونشريسي)نازلة سئل عنها عبد الرمحن الوغليسي(أ 164/ 1الدرر املكنونة،: املازوين: أنظر البعض منها على سبيل املثال يف -208

.68-67/ 1املعرب،
.162، ص املناقب املرزوقية: ابن مرزوق-209
.61/ 1لسابق،املصدر ا: الوزان-210
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م، مث بقية املدن 1508/ هـ914ببداية االحتالل اإلسباين لشواطئ املغرب األوسط بدًء بـوهران سنة 
الساحلية، ألن حالة الالأمن تؤدي إىل حركة السكان ونزوحهم من السواحل إىل املدن الداخلية، أين يكون 

.     ر العقار بوترية متسارعةاألمن أكثر فتكتظ بالسكان، وهلذا ترتفع أسعا
أما بالنسبة ألسعار املالبس فقد كان سعر احلرير اخلام كما هو موضح يف اجلدول أعاله غايل الثمن، وهلذا 

لصوفية أقل منها كانت املالبس احلريرية حكرا على ذوي املال واجلاه فقط، يف حني كانت أسعار املالبس ا
ال حمالة إىل وفرة املواد األولية املتمثلة يف األصواف يف أغلب مناطق املغرب بكثري وال شك يف أن ذلك راجع 

211.األوسط، وانتشار حرفة اخلياطة والنسيج واليت كان حيترفها عامة الناس وحىت فئات من الفقهاء والصلحاء

كلت جباية سوقا وفضال عن املواد الغذائية واأللبسة كانت أسواق املغرب األوسط جماال لبيع العبيد، وش
م، كانت 12/هـ6هامة له خصوصا األسرى الذين كانوا نتاجا لعمليات اجلهاد البحري، ففي أواخر ق 

حبومة املذبح من جهة ربض جباية سوقا لبيع السيب وكان يوجد ببجاية املدينة أيضا حمالت خمصصة لبيع السيب 
وقد عرب 212،"اوان من الروم بسوداء من الوخشيباع بيض"وكذا بشواطئها، ونظرا لكثرة هؤالء األسرى كان 

امتألت : "لغزو البحري قائالسرى يف جباية بسبب نشاط عمليات اابن خلدون من جهته عن تكاثر أعداد األ
213."سواحل الثغور الغربية من جباية بأسراهم تضج طرق البلد بصخب السالسل واألغالل

ان بعض التجار يأتون من األراغون شيطة لبيع العبيد، وقد كأما بالنسبة لتلمسان فقد كانت أيضا سوقا ن
ويشري مارمول أن العبيد السود كانت من أهم البضائع اليت جيلبها التجار 214لشراء العبيد من أسواقها،

كما أن العبيد كانوا يشكلون فئة مهمة من فئات اتمع التلمساين، 215التلمسانيون من أرض السودان،
216.من النشاطات فضال عن أعمال اجلنديةويزاولون العديد

إن قيمة األسعار يف املغرب األوسط تعد مسألة نسبية يستحيل إثباا يف خمتلف األزمنة اليت تنتمي إىل جمال 
الدراسة، نظرا للتغيريات املفاجئة اليت تطرأ عليها بسب العوارض واألزمات من جهة ولقلة مادة مصدرية دقيقة 

.من جهة أخرى
الدخل ومستوى المعیشة في المغرب األوسط-ب 

إن الكشف عن قيمة املردود أو ما بات يعرف اآلن بالدخل القومي الذي حتققه الدولة، وقيمة األجور أو 
الدخل الفردي، يساهم بشكل جلي يف معرفة مستوى املعيشة أيضا، لكن من املؤسف أننا ال منلك سجالت 

اوين الدولة كسجالت األجور والعطاءات واملنح واهلبات وغريها، شأن أغلب احلساب اخلاصة مبختلف دو

. 223-221/ 1،تلمسان يف العهد الزياين:، فياليل141-139، ص جباية يف العهد احلفصي:بعيزيقصاحل : راجع  خبصوص ذلك-211
.77-76، ص عنوان الدراية:الغربيين-212
،902/ 6،العرب-213

214- Dufourc (charles- Emmanuel) :L’Espagne catalane et le Maghreb aux XIII et XIV siècle, Paris, 1966, p
13.

.300/ 2،إفريقيا-215
.224/ 1، املرجع السابق:فياليل-216
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.الدول واملمالك اإلسالمية الوسيطة
لكن هناك بعض اإلشارات اليت ال تفي بإزاحة العتمة أمامنا يف هذا املضمار كليا وال حىت جزئيا، ومع 

مملكة تلمسان يوم أن كانت وهران تابعة هلا املقدر ذلك ال ينبغي إمهاهلا، فقد أفادنا احلسن الوزان بقيمة دخل
وهو مقدار معترب من دون شك، يف حني ال توجد إشارة صرحية عن 217بني ثالمثائة ألف وأربعمائة ألف دينار،

ئداا التجارية ال تقل أمهية عن دخل جباية يف املصادر، والذي ال شك فيه أنه يقارب دخل تلمسان، ألن عا
.عائدات تلمسان

:خمتلف الفئات فسنحاول أن نوضحها يف اجلدول اآليتاأما قيمة األجور اليت تتقاضاه
أجور بعض  الفئات العاملة في المغرب األوسط: 03جدول 

املصدراستفادات أخرىقيمة األجرالوظيفة املكان 

طبقة : جند
أشياخ كبار

السنة أربع مرات،  تفرق يف: الربكات
دينارا، أي ما 40مقدار كل تفرقة 

درهم عتيق 300يعادل 

تستفيد من قطعة -
أرض حيرثها، تقدر 

شعبة 20قيمتها بـ 
فدانا مردودها 20أي 

دينار 120يف السنة 
تستفيد أيضا من -

املواساة وهي غلة   
تفرق عليها كل سنة 

.عند حتصيل الغالة
ة                           تستفيد من املواسا-

. واإلحسان

جباية يف العهد 
8ق(احلفصي 

)م14/هـ

طبقة : جند
أشياخ صغار

دينارا تفرق أربع 40: الربكات
160مرات يف السنة، أي ما يعدل 

. درهم عتيق1200دينارا أي 

تستفيد من قطعة -
10أرض، تقدر بـ 

فدانني 10شعبة أي 
60مردودها يف السنة 

ر سنويادينا
تستفيد أيضا من -

املواساة وهي غلة   
تفرق عليها كل سنة 

.عند حتصيل الغالة

مسالك : العمري
، ص األبصار

61-62.

.23/ 2وصف إفريقيا،-217
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الوقافون 
وعامة اجلند

.                     املواساة واإلحسانالربكات

تلمسان
كسوة فرس جمهز -ثالثة مثاقيل من الذهباجلند

بسرج وجلام ومهماز 
وسيف ورمح 

من 218برشالة20-
القمح

برشالة من الشعري30-

:   حيىي بن خلدون
،بغية الرواد

2 /39

بيزيتة أي ما يعادل 80القائد
دينار ذهيب800

الفارس 
التابع 
للقائد

ذهيبادينار25

األسقف 
التابع 
للقائد

ذهيبادينار15

اجلند تلمسان
النصارى

الفارس 
العادي

ذهيبادينار15

يستفيدون من مجلة من 
: االمتيازات أمهها
اجلمال والبغال 

واخليول والشعري الكايف 
هلا، حصن جمهز للقائد 

باقي وحمالت للسكن ل
اجلند وإعفاء من 

الضرائب  

Dhina : Les
Etats, p 479 -

480
نقال عن نص 

معاهدة أرسلها 
السلطان أيب سعيد 

عثمان بن يغمراسن 
إىل ملك أراغونة 

أدفونش الثالث سنة 
/ هـ696

.م1286

إفريقية وجباية
)م14/هـ8ق(

قاضي 
اجلماعة

180دينار يف كل شهر، أي 15
سنوياادينار

مسالك : العمريعلف ملركوبه
62،صاألبصار

تلمسان
10ق (

)م16/هـ

قاضي مناطق 
سكن العرب 

بالصحراء

ادينار167ألفي دينار سنويا، أي 
كل شهر

وصف : نالوزا
إفريقيا،

2 /21.
جباية 

8ق (
)م14/هـ

املشاور -
واملشاهد يف 

الديوان                  
أو رئيس 

ديوان البحر

ادينار83.33ألف دينار سنويا، أي 
كل شهر

عنوان : الغربيين
.93، صالدراية

،البستان: ابن مرمينصف دينار كل شهرطرازتلمسان

: ،  قالتر هنتس198/ 7العرب،: ابن خلدون : لتر، أنظر8.5حوايل = درهم200= رطل½ مكيال للحنطة يف تلمسان وزنه : الربشالة-218
.59، ص وازين اإلسالميةاملكاييل وامل
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39ص

توى المعیشي المتباین بین األفراداألجور والمس- 1
كبار الجند  -

فإن امللوك قد دأبوا منذ أمد بعيد على 219لئن اعترب اجلند من الدعائم األساسية اليت تبىن عليها قوة الدولة،
االهتمام ذه الفئة ووسعوا هلا يف النفقات واألرزاق واجلرايات، فال غرو فقد اعترب ملك تلمسان أبو محو 

فال "،الزياين يف وصية البنه ويل عهده أن اجليش واملال أمران متوازيان، ال يصلح أحدمها إال باآلخرىوسم
وحيافظ على أمنهم 220،"ألن املال يكفل اجليش واجليش حيوط الرعية.. مال إال باجليش وال جيش إال مبال

.وسالمتهم
يف ظل الدولة املوحدية مبستوى راق -خ العربوهم أشياخ املوحدين وأشيا-لقد حضي كبار طبقة اجلند 

جدا، بسبب املداخيل املعتربة واألعطيات اليت كانت الدولة متدهم ا، فكانت تعطي لألشياخ املوحدين دخال 
دينار، وألشياخ العرب النصف من ذلك، فضال عن املواسات 100أو ما يسمى بالربكة وقدره 

األوىل عبارة عن غلة تعطى هلم عند حتصيل الغالة والثانية عبارة عن اللذان يفرقان كل سنة؛ ف221واإلحسان،
ولعل هذا راجع إىل حاجة الدولة املوحدية إىل امتالك جيش قوي لتحقيق مشروعها 222مبلغ من املال،

.       التوحيدي يف الغرب اإلسالمي ككل والتصدي للنصارى األسبان يف األندلس
كل من جباية وتلمسان فترة ما بعد املوحدين قد متتعت مبستوى رفيع من حيث كما أن فئة كبار اجلند يف 

قيمة الدخل أيضا، ذلك أن أغلب اجليش كان من املرتزقة يضم األعالج والنصارى الروم واألندلسيني وأبناء 
هلم من حيث يضمن السلطان والءهم ووفاءهم للدولة مبقدار ما يدفع223القبائل العربية والرببرية املختلفة،

مال، فال ريب أن األوضاع األمنية املزرية اليت كانت تعيشها كل حاضرة فرض عليها االهتمام باجليش والنفقة 
عليه أكثر، فقد ذكر الوزان أن ما حتققه مملكة تلمسان من دخل ينفق نصفه على األعراب وحراس اململكة، 

ويضيف مارمول حول أوضاع 224واحلاشية،نيوما يتبقى منه يدفع كأجور للجند والقادة الكبار واملوظف
أما النبالء احملاربون فيعتزون كثريا مبا هلم من وجاهة وشجاعة، ألم هم الذين : "كرباء اجلند بتلمسان قائال

يرافقون امللك لذلك فإن هلم عدة امتيازات وإعفاءات مع رواتب حسنة متكنهم من أن يعيشون عيشة 

.116-115، 106م، ص1996دار كنان، : ، حتقيق عارف أمحد عبد الغاين، دمشقسلوك املالك يف تدبري املمالك: ابن أيب الربيع: راجع خبصوص ذلك-219
.121، ص م1862-هـ1279مطبعة الدولة التونسية، : ، تونسواسطة السلوك يف سياسة امللوك-220

دار : ، بريوت3التازي، ط ي، حتقيق عبد اهلاداملن باإلمامة على املستضعفني بأن جعلهم اهللا أئمة وجعلهم الوارثني: ةابن صاحب الصال-221
. 384، 216، ص م1987الغرب اإلسالمي، 

المي، دار الغرب اإلس: ، بريوت2، ط النشاط االقتصادي يف املغرب اإلسالمي خالل القرن السادس اهلجري:عز الدين عمر موسى-222
.143م، ص 2003-هـ 1424

.96، ص جباية يف العهد احلفصي:، صاحل بعيزيق190-180/ 1تلمسان يف العهد الزياين،:فياليل: راجع خبصوص ذلك-223
.23/ 2وصف إفريقيا، -224
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225".راضية

لنصارى املستخدمني يف اجليش الزياين مل يكن مستواهم أقل من كبار اجلند املسلمون؛ إذ كما أن اجلند ا
يتمتع القادة منهم والتابعني هلم مبستوى راق أيضا كما هو موضح يف اجلدول أعاله؛ وذلك مبوجب املعاهدة 

/ هـ696الثالث سنة شاملوقعة بني السلطان الزياين أبا سعيد عثمان بن يغمراسن وامللك األراغوين أدفون
وال شك أن ذلك راجع إىل حاجة الدولة الزيانية إىل مزيد من اجلند خاصة وأا كانت تعاين يف 226م،1296

.هذه الفترة ضغطا مرينيا كبريا من جهة الغرب
على ذلك من األعطيات واإلقطاعات على شكل أراضي لزراعتها وخدمتها ةعالودوتستفيد فئة كبار اجلن

ستئثار مبردودها، وهذا يف جباية وإفريقية عامة، إذ أن السلطة احلفصية ورثت الكثري من نظمها وتنظيماا واال
وقد اختلف حجم وقيمة هذه اإلقطاعات من طبقة إىل أخرى؛ فاألشياخ الكبار 227عن الدولة املوحدية،

أي 228األشياخ الصغار،هكتار لصاحل 140هكتار، يف مقابل 240يستفيدون من أرض تقدر مساحتها بـ 
.نصفهم متاما

ويف السياق ذاته انتهجت الدولة الزيانية سياستها يف التعامل مع اجلند، فثمة امتيازات هامة رصدها لنا 
الفقيه النوازيل املازوين حول إقطاعات اجلند بتلمسان من خالل السؤال الذي طرح على الفقيه أيب الفضل 

"فيقول) م1408/ هـ811ـ ت(قاسم العقباين التلمساين  عن أرض املخزن يقطعها السلطان لبعض : 
229".أجناده

يف املغرب األوسط فئة ذات ريع عقاري، وبذلك كانت يف دوقد جعلت هذه اإلقطاعات من كبار اجلن
.أعلى مستويات اهلرم االجتماعي ومتتعت مبستوى معيشي راق جدا

عامة الجند-
كما هو موضح يف اجلدول -يتمتع عامة اجلند يف املغرب األوسط مبستوى راق مقارنة باجلند الكبار مل

وهذا ألن أعطيات اجلند تكون حبسب رتبهم، فبالنسبة لبجاية فقد أبقت السلطة احلفصية يف تقسيمها -أعاله
زهيدا يف ذلك، حيث كانت الدولة املوحدية متنح سائر اجلند مبلغا230للجند وأعطيام على نظام املوحدين

واحلال ذاته بالنسبة للجند يف تلمسان يف العهد 231دنانري حبسب رتبهم أيضا،7دينارا و20يتراوح ما بني 
قدر بيتام وشجاعتهم وسابقتهم للخدمة وحمبتهم وانقيادهم وألفتهم "الزياين؛ إذ تتفاوت أعطيام على 

.300/ 2إفريقيا،  -225
226- Attalah Dhina : Les Etats de l'Occident musulman, p 479 - 480

، ص النشاط االقتصادي: ، عز الدين عمر موسى424، 216-215، 54، 42ص :املن باإلمامة: ابن صاحب الصالة: ظر على سبيل املثال مناذج ذلك يفأن-227
143.

. 62–61، ص مسالك األبصار: العمري-228
.أ44/ 2الدرر املكنونة، -229
.76-2/75تاريخ إفريقية يف العهد احلفصي، : برنشفيك-230
.348، ص املن باإلمامة: ابن صاحب الصالة -231
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232".واجتهادهم

عامة اجلند مل تكن هذه الفئة حتظى بنفس اإلقطاعات واالمتيازات فإضافة إىل املبلغ الزهيد الذي يتقاضاه 
وعامة اجلند التابعني للسلطنة " هم الوكالء على األراضي السلطانية"اليت يأخذها كبار اجلند، فالوقافون و

من إقطاعات، بل متنحهم الدولة عطاءات من غلة األرض بعد اجلين واحلصاد إىل جانب ناحلفصية ال يستفيدو
واحلال نفسه بالنسبة لبسطاء اجلند بتلمسان وكذلك عامة اجلند النصارى إذا قارنا دخلهم بدخل 233رتبام،م

.القائد والفارس التابع له
وعليه مل تكن كل فئات اجلند يف املغرب األوسط يف مستوى معيشي واحد بل هناك فئتان بينهما فارق 

احبة ريع عقاري، والثانية يف أسفل مستويات العيش نتيجة كبري األوىل يف أعلى مستويات العيش وهي ص
للمبلغ الزهيد اليت تناله مقابل خدمات كثرية تقوم ا هذه الفئة، والذي ال يكفي حىت لسد ضرورات العيش 

. دون كمالياته
:أصحاب المناصب العلیا في الدولة-

، وملا هلم من مكانة واحترام "اخلطط وأشرفهامن أعلى"نستهل ذلك بفئة القضاة على اعتبار أن وظيفتهم 
جيب أن 234لدى السالطني وعامة الناس على حد سواء، وهلذا كانت الدولة تراعي يف اختيارهم عدة شروط

مع -ما يضمن وهو235تتوفر فيمن يتقلد هذا املنصب؛ كأن يكون غري فقري وال حمتاج وال صاحب ديون،
.، وبالتايل سالمة أحكامه وأقضيتهحصانته من كل إغراءات الدنيا-ورعه

حيث دعا 236ومن املعلوم أن قضاة املغرب األوسط كغريهم كانوا يتقاضون مرتبام من بيت املال،
237القاضي أبو حيىي املازوين أن تكون أجورهم من مال حالل غري مأخوذ ظلما وال عدوانا وال مكسا،

م كما هو 14/ هـ8خالل النصف األول من القرن 238وقد كان قاضي اجلماعة يف إفريقية وجباية
دينارا شهريا، وإذا قمنا مبقارنة هذا الدخل مع ما وجد يف اجلدول 15موضح يف اجلدول السابق يتقاضى 

السابق من بعض أسعار املواد الغذائية الضرورية لوجدنا أن أجرة هذا القاضي ال حتقق له إال ضروريات العيش 
إذن أجرة ال تتناسب مع وظيفته وال توافق مكانته االجتماعية كموظف مهم يف الدولة، دون كمالياته، فهي 

خاصة إذا قارنا ذلك مع ما يتقاضاه قاضي اجلماعة يف فاس خالل نفس الفترة؛ فكانت أجرته تقدر مبثقال من 

.124، ص واسطة السلوك: أبو محو موسى الزياين-232
.1/322املدينة والبادية بإفريقية، : حممد حسن-233
ية اآلداب منشورات كل: ر البيضاء ، الداهـ9إىل 6أحباث يف تاريخ الغرب اإلسالمي من القرن : النوازل الفقهية واتمع: حممد فتحة-234

.37،32ص ،م1999جامعة احلسن الثاين، -
.5-1م، ص 1983-هـ1403دار األفاق اجلديدة، : ، بريوت 5ط ، املرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا: النباهي-235
.212/ 10املعيار املعرب، : الونشريسي-236

.أ3، ورقة املهذب الرائق-237
إال يف فترات انفصاهلا على تونس ووقوفها ندا لسلطة هذه األخرية، واستحداث هذا املنصب هو عنوان سيادا مل يعرف هذا املنصب يف جباية-238

.واستقالهلا
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بفاس بعض الذهب يوميا، وهو أضعاف أجرة القاضي ببجاية، وإضافة إىل ذلك كان مينح لقاضي اجلماعة 
239".مئونته وعلف دوابه"االمتيازات كمركوبه جمهزا وكسوة له من القماش وقطعة أرض توفر له 

يف حني ال منلك معطيات دقيقة حول أجرة القاضي وقاضي اجلماعة بتلمسان، كما أننا ال نستطيع مقاربتها 
العرب بالصحراء؛ واليت تقدر بـ مع ما ذكره الوزان حول أجرة القاضي الذي يباشر وظيفته يف مناطق سكىن

دينار شهريا وهو مبلغ معترب، ألا أجرة خصصتها الدولة هلؤالء القضاة 166.66دينار سنويا أي 2000
ال يأيت القضاة إىل هؤالء "و: من قولهبسبب الصعوبات واملشاق اليت يالقوا جراء مهمتهم، وهذا ما يتبني

.وخشونة طباعهمموقسوة بيئته240،"ون حتمل عادام وطريقة عيشهمالرعاع إال مكرهني، إذ ال يستطيع
أي أن ما 241،"دخله كفاء خرجه"كما أن ابن خلدون الذي أشار إىل وضع القاضي بتلمسان وقال بأن 

يتقاضاه شهريا يكفي لسد حاجياته الضرورية ال غري؛ كفيل أن يزيل لنا بعض الغموض ويعطينا فرصة املقاربة 
9ني قاضي جباية وبني مستوى دخلهما ومعيشتهما، وهذا ما حدا باملازوين الذي عاش يف القرن بينه وب

ولعل ذلك ما يقودنا إىل القول بأن القاضي يف 242، "يوسع للقاضي يف رزقه"م،  أن دعا اخلليفة بأن 15/هـ
.عصره مل يكن يتمتع ال بأجر جيد وال مبستوى معيشي راق يساير مكانته االجتماعية

ومن جهة أخرى قد يكون ابن خلدون ال يقصد من قوله ذاك إال قضاة حاضرة تلمسان، يف حني كان 
نالقضاة يف بوادي املغرب األوسط واليت كان البعض منها حتت سيطرة العرب يعيشون حياة مزرية ويتقاضو

وأما : "عنه املازوين بوضوح قائالأجرا زهيدا، األمر الذي جعلهم يتراخون عن قضاء مهامهم، وهذا ما عرب 
البالد السايبة كبالدنا اليوم فوجود القاضي كالعدم لقلة استمداده من السلطان واستيالء العرب على الناحية 

243".اختل نظام الشريعة 

يت ورمبا ذلك ما يفسر جلوء البعض من قضاة تلمسان إىل أخذ األجرة على اخلطابة أو على كتابة الوثائق وال
لعدم كفاية أجرم ملا عدى حاجيام 245وكذلك احلال بالنسبة لقضاة البوادي؛244يتقامسوا مع الشهود،

الضرورية، ألن مستواهم العلمي ومكانتهم االجتماعية تفرض عليهم منطا معينا من العيش، كما أن ذلك 

.100، ص مسالك األبصار: العمري-239
.2/59وصف إفريقيا،-240
.336ص املقدمة،-241
.أ3، ورقة املهذب الرائق-242
.ب29، ورقة املهذب الرائق- 243
عمن ثبت عليه من القضاة أنه كان يقتسم أجرة الوثائق مع ) الغرناطي(سئل من تلمسان اخلطيب الشهري أبو القاسم بن جزي : "ةنص املسأل-244

من أنه كان يقسم أجرة الوثائق مع الشاهدين القاعدين -أي القاضي- وأما املسألة السادسة وهي ما ثبت عليه : الشاهدين القاعدين معه، فأجاب
ن كان فيما عمل من تبيض العقد وإصالحها تعليم الكاتبني فذلك جاز له، وإن كان تدعوه لذلك ضرورة لكونه ال يعطاه من بيت فإ: معه فينظر

مال املسلمني ما يكفيه، فيسامح يف ذلك ألجل الضرورة، على أنه كان ينبغي له أن يرته نفسه عنه، وإن كان ال يعمل يف ذلك عمال وال تدعوه 
.   212–211/ 10املعيار املعرب،: الونشريسي: أنظر" فقد أساء يف ذلكحاجة وال ضرورة 

.)نازلة سئل عنها أبو الفضل العقباين (ب 2/15الدرر املكنونة، : املازوين-245
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ء الكتب على حسام اخلاص وعلى يفرض عليهم تكاليف إضافية ال يعرفها العامة، فهم مثال حباجة إىل اقتنا
حساب حاجيات البيت األساسية؛ وهكذا يف الزيارات واملضايفات والتربعات ألقارم واحملتاجني ومن يف 

.حكمهم
ويف مقابل ذلك نوهت بعض النصوص بسعة حال بعض القضاة واخلطباء يف تلمسان، حيث ذكر ابن 

طائلة أكثر من أن توصف، لكن فقدوها عند دخول احلفصيني مرزوق أن هؤالء كانوا أصحاب أموال وثروة 
كما نقل عن والده الذي عاش يف تلمسان أيام 246م بقيادة األمري أيب زكرياء،1248/ هـ646لتلمسان سنة 

247.يف سعة احلال وأحسنه" عبد الرمحن بن زاغو"عانت الضيق، رأيته قاضيها 

هم من املشتغلني بالوظائف الدينية ومستواهم املعيشي اجليد إن سعة حال بعض هؤالء القضاة ومن يف حكم
ليس بالضرورة دليال على حجم ما يتقاضونه مقابل أعماهلم ما دامت هذه -والذي أشارت إليه املصادر-

املصادر نفسها مل تصرح بذلك، فقد كان لبعضهم مصادر رزق موازية، فقاضي جباية أبو حممد عبد اهللا 
أما أجر 248كان يسترزق من مداخيل عقار ورثه عن أبيه باجلزائر،) م13/ هـ7القرنمن أهل (اجلزائري 

املشاور لدى ) م13/ هـ7من أهل القرن " (عمر بن عزون السلمي"وظيفته فيتصدق به كامال، كما كان 
249.قاضي جباية، ميارس التجارة يف حانوت تقع بسوق قيسارية إىل جانب وظيفته العدلية

خرى تشري املصادر إىل ضيق وسوء حال بعض القضاة الذين تورعوا عن أخذ األجرة كمقابل ومن جهة أ
وعوض عن أعماهلم، واعتربوا املال الذي يتقاضاه نظرائهم من القضاة ماال حراما، رغم أن أساطني الفقه 

يوم ويل قضاء " القاضي سعيد العقباين"فقد كان وأربابه على خالف رأيهم، قد أجازوا هلم أخذ هذه األجرة،
ال يأخذ أجرا عن منصبه ذاك، وإذا ) م1357-1348/ هـ759–749(جباية للسلطان أيب عنان املريين 

البن القاضي املذكور من كما أورد املازوين أيضا سؤاله 250،"حاجته كان يستعني بكتب الصدقاتتاشتد"
يتوىل القضاء فتبني أا من أموال البلد، فشكك أيب الفضل قاسم العقباين حول األجرة اليت سيناهلا حينما: قبل

251. يف حليتها واحتار بني أن يأخذها ويتصدق ا على الضعفاء، أو يتركها فيأخذها قائد البلد أو غريه

كما أورد لنا مسألة استفيت فيها القاضي قاسم العقباين كذلك؛ ومفادها أن أحدا من قضاة البادية 
رة من قبل السلطان، مع أنه يتعفف عن أخذ األجر على كتابة الوثائق واخلطابات كما مل جير له رزق أو أج

يفعل بعض قضاة البوادي، مما أدى ذلك إىل ضيق حاله؛ فهل له أن يطلب من شيخ تلك البادية أن يعني له 

.173-172، ص املناقب املرزوقية-246
.237، ص املصدر نفسه-247
.215، ص عنوان الدراية: الغربيين-248
.218، ص وان الدرايةعن:الغربيين-249
.112/ 10املعيار املعرب،: الونشريسي-250
.ب49–أ 49/ 2الدرر املكنونة،-251
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252أجرا وجيري له رزقا كفاء عمله ؟

ن املصادر قد نوهت أيضا عن سعة حال بعض أصحاا، أما عن املناصب األخرى العدلية منها واإلدارية، فإ
" جيلس للناس لعقد الشروط والشهادة"فقد ذكر ابن مرزوق أن والده، كان قد عرض عليه منصب موثق أي 

وهو يف حال من الضيق، لكنه رفض هذا العرض بالرغم من حماوالت زوجته إلقناعه بقبول الوظيفة ملا رأت 
 كما أن منصب 253ا، لكنه أصر على الرفض واعترب أجرة املوثق سحتا وماال حراما،من سعة حال املشتغلني

الكاتب يدر على صاحبه أمواال معتربة يف ذلك الوقت، فقد كان أبو زهر ربيع بن عبد احلق األنصاري 
.من ذلك254"لبعض الوالة واكتسب ماال"البجائي كاتبا 

ن مبستوى مادي مريح، خاصة بالنسبة ملتويل ديوان كما كان بعض أصحاب املناصب السلطوية يتمتعو
فال ريب أن أجرة 256فقد كانت أجرته يف جباية تفوق أجرة قاضي اجلماعة بإفريقية مخس مرات،255البحر،

257.ءمتويل هذه اخلطة مرتبط باحلياة االقتصادية وباألرباح والفوائد والضرائب احملصلة على مستوى املينا

استفاد أصحاب املناصب العليا أيضا يف املغرب األوسط من امتيازات 258وعلى غرار ما كان زمن املوحدين
فقد منح 260والوزراء وحىت للفقهاء ورجال العلم،259ابنوعية على شكل إقطاعات منحتها السلطة للحج

إقطاعات عديدة من ) م1281/هـ680تـ (السلطان يغمراسن للفقيه أيب إسحاق إبراهيم بن خيلف التنسي 
، مث أقطعت بعد انقراض عقبه البين اإلمام التلمسانيني الفقيهني؛ أيب )منطقة من ضواحي تلمسان(بينها تريشت 

وشيد هلما مدرستني ) م1349/ هـ750تـ (وأيب موسى عيسى ) م1342/هـ743تـ (زيد عبد الرمحن 
فقد أقطع أحد 262وحىت الصلحاء كان هلم نصيب من هذه اإلقطاعات اليت متنحها هلم السلطة،261ومرتلني،

يف قرية مصراتة من وطن هوارة" حممد بن علي املصرايت"األمراء أرضا  لتلميذ أمحد بن يوسف الراشدي وهو 
أي أعفاه من الضرائب املفروضة عليها، يف حني مل جند إشارة 263؛"وكتب له ظهريا به وبتحرير جنانه وكرمه"

صرحية يف مصادرنا حول إقطاع السالطني للقضاة يف املغرب األوسط، على خالف قاضي اجلماعة بفاس الذي 

.ب2/15،املصدر نفسه-252
.238، ص املناقب املرزوقية-253
.59-58، ص املصدر السابق: الغربيين-254
.221-217ص جباية يف العهد احلفصي،: بعيزيق -255
. 93، ص السابقاملصدر: الغربيين-256
. 428ص جباية يف العهد احلفصي، :بعيزيق-257
نعز الدي: لقد منحت الدولة املوحدية ملتويل اخلطط الكربى كشيخ الطلبة أو قاضي اجلماعة إقطاعات تكون مبثابة جزء من رواتبهم، أنظر-258

. 145- 144، صالنشاط االقتصادي: عمر موسى
.80ص لدون، التعريف بابن خ: ابن خلدون-259
.1/212تلمسان يف العهد الزياين،: فياليل-260
.127، ص نظم الدر والعقيان: ، التنسي280، ص املناقب املرزوقية: ابن مرزوق-261
.)نازلة سئل عنها حممد بن مرزوق (ب 49/ 2الدرر املكنونة،: املازوين-262
.ب113، ورقة بستان األزهار: ابن الصباغ القلعي-263
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.سلفنا الذكركما أ264،هكان يستفيد إىل جانب مرتبه من إقطاع يكون عونا له يف مئونت
وال شك أن اهتمام الدولة باجليش وبأصحاب الوظائف العليا واإلنفاق عليهم بكثرة ومنحهم إقطاعات، 

إىل ازدياد اهلوة الفاصلة بني الفئات العليا والدنيا تمع املغرب األوسط؛ فتزداد الطبقية وتسود يكان يؤد
. حالة الفقر بني بسطاء الناس وعامتهم 

التجار وصغارھم كبار-
لقد عربت املصادر عن الوضع املادي املريح لكبار التجار، فيذكرهم الونشريسي ضمن مسألة من مسائل
9املرياث سئل عنها أبو عبد اهللا املشدايل؛ وقعت ألحد التجار األغنياء يف جباية خالل النصف األول من القرن 

خاصة وأن جباية قد عرفت نشاطا جتاريا 265،"موال الطائلةأكابر التجار ذوي األ: "م، فيقول عنهم15/هـ
مزدهرا من الواجهتني الربية والبحرية؛ فكان هؤالء التجار جينون أمواال طائلة ألم املسئولون على التجارة 

فتمكنوا بفضل أمواهلم من 266و التجارة مع بالد السودان؛–خاصة مع اجلمهوريات اإليطالية –املتوسطية 
ئالت التجارية الكربى من استطاعت ء إىل أعلى مستويات السلم االجتماعي، حىت أن هناك من العااالرتقا

وابن أيب 267الوصول إىل أعلى مناصب احلكم بفضل نفوذها املايل، مثلما هو احلال بالنسبة لعائليت ابن فرحون
268.املهدي

ت جيدة مع ذوي السلطة، فقد حتول أحد لقد استطاع هؤالء التجار بفضل مكانتهم االجتماعية بناء عالقا
إىل سلطان غرناطة ) م1387-1378/هـ789-736(جتار جباية إىل سفري بعث به امللك األراغوين بيدرو

طلب منه فيها أن يسلمه أحد األسرى ) هـ785ذو احلجة 06(م 30/01/1383حيمل رسالة بتاريخ 
البن سيد الناس احلاجب بعض جتار جباية األغنياء ويف ذات السياق يضيف ابن خلدون دعم 269القتاليني،

"فيقول متهيدا النفصال املدينة عن تونس " ستقرض من جتار جباية ماال أنفقه يف إقامة أة امللك لهوا: 
270.احلفصية

وال شك أن فئة التجار الصغار مل يكن حاهلم كحال أكابرهم؛ فهم يقيمون جتارم يف األسواق أو 
يف نطاق داخلي فقط بني املدن، فقد وضح لنا الونشريسي يف إحدى نوازله البعض من هذه يسافرون ا

.100، صمسالك األبصار: مريالع-264
.5/ 6املعيار املعرب،-265
، 348-317، ص جباية يف العهد  احلفصي: بعيزيق: حول النشاط التجاري ملدينة جباية زمن الدراسة مع اجلمهوريات اإليطالية أو مع بالد السودان أنظر-266

Dominique Valerian : Bougie port Maghrébin,  p 503 ,555 – 587,
Laura Balletto : Gênes et le Maghreb Au XVe siècle. dans : L'Occident musulman et L'Occident chrétien au
Moyen Age. Rabat. Publication de la Faculté des Lettres- Université Mohammed V. p. 91- 106,
 Georges Jehel : Les Relation entre Gênes le Maghreb Occidental au Moyen Age, Aspects Politiques et
Économiques. dans : L'Occident musulman et L'Occident chrétien,op, cit, p 107-122

، مذكرة هـ9هـ إىل اية القرن 3يف املغرب األوسط من اية القرن ةالبيوتات األندلسي: رفيق خليفي: أنظر عن أسرة ابن فرحون-267
. 306-302، ص 2008-2007/هـ1429-1428قسنطينة-جامعة األمري عبد القادر.ماجستري

.434، ص املرجع السابق: بعيزيق-268
.437، ص املرجع نفسه-269
.265، ص يف املغرب األوسطةالبيوتات األندلسي: ، رفيق خليفي449/ 6،العرب-270
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كان له حانوت يف قيسارية جباية يبيع فيه احلرير " حممد البجائي"املعامالت؛ فذكر أن أحد جتار جباية وهو 
خري بسلعة من احلرير ، فأتاه هذا األ"زيد املازوين"واحلنابل، وكانت له عالقات مع أحد جتار مازونة وهو 

دنانري أي الرطل 8أرطال منه بـ 3رطال، حيث يقدر مثن 13ليبيعها يف جباية، وقد وزن هذا احلرير وحده 
وهلذا فال شك 271دينارا،34.66كان يقدر بـذهب، وبالتايل فإن مثن مجلة احلريرادينار2.66الواحد بـ 

س به إذا ما قارنا ذلك حبجم املبادالت اليت حتقق من ورائها أن املستوى املعيشي للتجار الصغار كان ال بأ
األموال الكثرية، لكن ال جيب أن ننسى مجلة املكوس املفروضة على هؤالء التجار، واليت تسبب هلم ضيقا كبريا 

.وحتول دون انتعاش مستواهم أو ارتقائه إىل مستوى أكابر التجار
الفترة مدار البحث حركة جتارية نشيطة سواء من الواجهة  ويف مقابل ذلك عرفت تلمسان أيضا يف 

أو جتارا مع بالد 272هنني ووهران خصوصا،: خالل موانئهانالبحرية مع اجلمهوريات اإليطالية م
فربزت يف اتمع التلمساين عدة عائالت مارست النشاط التجاري واشتهرت بالغىن ويسر 273السودان،

وعائلة النجار اليت اشتهرت حبياكة الصوف 274وجتارم الواسعة مع بالد السودان،عائلة املقري: احلال أمهها
والعقباين وغريها من البيوتات اليت زاولت العلم 275والتجارة فيه مع خمتلف البلدان، إضافة إىل عائلة املرازقة،

تبة راقية، نظرا ومارست التجارة يف آن واحد، وال شك يف أن هذا النشاط التجاري قد جعل هؤالء يف مر
لألرباح الكثرية اليت جينوا من جتارم، فاجتهدوا يف شراء العقارات واألراضي وبناء املنازل والدور والقصور 

276.وشراء العبيد واخلدم، ونافسوا بذلك أصحاب املناصب العليا

هلم؛ فيصفهم الوزان وخري دليل على احلال اجليد الذي يعيشه أكابر التجار بتلمسان وصف بعض املصادر
أناس منصفون خملصون جدا وأمناء يف جتارم، حيرصون على أن تكون مدينتهم مزودة باملؤن على "بأم 

يقومون به إىل بالد السودان وهم وافروا الغىن أمالكا يأحسن وجه، أهم أسفارهم التجارية هو الذ
يف جتارام معتزون بالنظم واحلضارة وحسن أناس طيبون أوفياء " هم : ويضيف مارمول قائال277،"ونقودا

التدبري، مهذبون مع األجانب، وأهم جتارم يف غينيا حيث حيملون بضائعهم كل سنة ويأتون منها بالترب 
ويتجرون بالتبادل حمققني كثريا من الربح حىت لتكفى رحلتان أو ... والعنرب واملسك وسنور الزباد ورقيق السود

279"خري دواء للفقر هو السودان:"ومما كان شائعا يف تلمسان املثل الذي يقول278،"ثالث ليستغين التاجر

.110-107/ 5املصدر السابق،: الونشريسي-271
: الع حول التجارة البحرية لتلمسان مع اجلمهوريات اإليطالية أنظرملزيد اإلط-272

Dufourcq: L  espagne catalane, p134 - 139, Dhina: les Etats de l'Occident musulman, p 406.
/ 1،تلمسان يف العهد الزيـاين : ، فياليل487-477، ص اناحلياة االقتصادية واالجتماعية لدولة بين زي: عطاء اهللا دهينة: حول التجارة يف تلمسان الزيانية أنظر      -273

213-219                                                                                                                                                                                    .
.131–130/ 7، 206–205/ 5، 1986دار صادر، : حتقيق إحسان عباس، بريوتنفح الطيب،: املقري-274
. 222، 189–188، ص املناقب املرزوقية: ابن مرزوق-275
.215-214/ 1املرجع السابق، :فياليل-276
.21/ 2وصف إفريقيا،-277

.2/300إفريقيا، -278
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.   كقرينة تدل على أمهية التجارة الصحراوية ودورها يف حتقيق غىن األفراد والدولة على حد سواء
واق، فضال أما فئة التجار الصغار يف تلمسان فهم يزاولون نشاطهم التجاري يف دكاكينهم املنتشرة يف األس

فقد كان التجار التلمسانيني 281وبني املدن والبوادي نفسها،280عن جتارم يف بعض املدن ااورة كبجاية،
إحدى حمطام لبيع الشحم املاحل ) توات(جيوبون خمتلف الصحاري لبيع منتجام، فكانت صحراء تيكورارين 

زياين قد عرف نشاطا جتاريا مكثفا فإن هذه الفئة ونظرا ألن العصر ال282ويعود عليهم ذلك باألرباح الطائلة،
لكن حاهلم كحال التجار 283كانت جتين من ذلك أرباحا مكنتهم من حتسني أحواهلم ومستواهم املعيشي،

. الصغار يف جباية يعيشون حتت ثقل وطأة املكوس املفروضة عليهم من الدولة
وصغارھمنكبار الحرفیی-

وسط يف الفترة مدار البحث قد عرف نشاطا حرفيا ال يستهان به، فشكلت املدن من املعلوم أن املغرب األ
والبوادي منه على حد سواء جماال ملزاولة هذا النشاط، ولئن كانت احلرف متثل حجر الزاوية القتصاد املغرب 

رية مع دول املغرب األوسط يف هذه الفترة، إال ألن املنتجات احلرفية قد احتلت الصدارة بالنسبة لصادراته التجا
.ودول أوروبا على حد سواء

وكان هؤالء احلرفيون يزاولون نشاطهم يف 284لقد تعددت احلرف وتنوعت أشكاهلا يف املغرب األوسط،
حيث متارس كل مجاعة نشاطها احلريف يف مكان حمدد هلا يعرف باسم 285مجاعات تسمى بنظام النقابات،
ؤالء احلرفيني كانوا جتارا أيضا فإن األسواق باملغرب األوسط قد عرفت عدة احلرفة اليت متارسها، ونظرا ألن ه

طوائف منهم كالعطارين والقبابني واخلراطني واإلسكافيني والسراجني والنجارين واحلدادين والدرازين 
ب يف حني كانت احلرف اليت تتسب286والصباغني والدباغني وغريها من احلرف املنتشرة يف األزقة والساحات،

يف تلوث حميط املدينة وإزعاج الناس متارس خارج أسوار املدن، ومثلها يف ذلك مثل احلرف اليت حتتاج إىل املاء 
صغرية تعد مبثابة الشركات تتكون من واحلدادة اليت كانت تقام يف شكل مجاعات287بكثرة كدباغة اجللود،

فكانت يف 289طحن احلبوب وغريها؛فضال عن األرحية اليت تستعمل ل288أجراء يشرف عليهم رب العمل،

.4/108سية، ضمن كتاب تاريخ إفريقيا العام، تفكك وحدة املغرب السيا:إيفان هربك-279
.)نازلة سئل عنها حممد الشريف التلمساين(ب 7/ 2، الدرر املكنونة: املازوين-280
.)نازلة  أجاب عنها أبو عبد اهللا العقباين(107-106/ 5املعيار املعرب،: الونشريسي-281
.134/ 2وصف إفريقيا،:الوزان-282
. 218-216/ 1يف العهد الزياين،تلمسان :فياليل-283
املرجع السابق،: ، فياليل300/ 2إفريقيا، : مارمول: ، وعنه يف تلمسان  أنظر147–137، صجباية يف العهد احلفصي: يعيزيق: حول النشاط احلريف يف جباية أنظر-284

ء الذين يتورعون عن أخذ أجرة السلطان لشكهم يف حليتها؛  فكانت احلرفة مسلكا لكسب ، ولعل أغلب الفئات احلرفية يف تلمسان كانوا من األولياء الصلحا224–220/ 1
.191-190ص احلركة الصوفية يف بالد املغرب األوسط، :آمال لدرع: عيشهم،وملزيد من االطالع حول املهن اليت احترفها بعض األولياء أنظر

. 220/ 1املرجع السابق، : ، فياليل490، ص ة لدولة بين زياناحلياة االقتصادية واالجتماعي: عطاء اهللا دهينة-285
.19/ 2وصف إفريقيا، : الوزان-286
أ137/ 2الدرر املكنونة،: املازوين- 287
)ىنازلة سئل عنها ابنا اإلمام أبو زيد وأبو موس(أ  38/ 2أ،  173/ 1، املصدر السابق: أ، املازوين 76، ورقة نوازل: الغرناطي- 288

. .   أ203–ب 202، ورقة املهذب الرائق: املازوين-289
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وقد كان للمرأة 290الغالب تقام على ضفاف األار واملنحدرات أو بازاء البوادي أين تتواجد املياه بكثرة،
نصيب أيضا يف مزاولة احلرف يف بوادي املغرب األوسط وخصوصا حرفة النسيج وصناعة احلنابل 

إقليم فجيج بنسج أغطية للسرير دقيقة الصنع وقد اشتهرت نساء 292وغسل الصوف وغزله،291واألكسية،
رفيعة، حىت كان الناس يظنون أا من احلرير وكانت تباع بأمثان غالية يف فاس وتلمسان ومدن أخرى جلودا 

293.العالية

وال شك أن أرباب العمل املشرفني على بعض احلرف قد كان مستواهم املعيشي راقي جدا نتيجة لألرباح 
م احلرفية، فقد كاناليت حيققويزاول نشاطه يف " أبو زيد عبد الرمحن بن النجار" ا من وراء ترويج منتجا

حياكة الصوف الرفيع الذي اشتهرت به تلمسان يف درب شاكر فكان أغلب هذا الدرب له وخلدامه، وال غرو 
من املشرق واملغرب فإن هذه الثياب الصوفية كانت لباس ملوك إفريقية واملغرب، وكان التجار يقصدونه

وعليه فقد كانت عائلة النجار 294لالقتناء منها، وكان جيين من بيعه هلذا الصوف ألف دينار يف اليوم الواحد،
قائال ويصف الوزان حياة احلرفيني الكبار والصناع بتلمسان 295من أغىن العائالت التلمسانية يف تلك الفترة،

ويف السياق ذاته يضيف مارمول 296،"تعة، وحيبون التمتع باحلياة والصناع أناس أقوياء يعيشون يف هناء وم"
297".يعيش العمال عيشة راضية كسبهم قوتا وتسلية":قائال

ني منـهم   خصوصا املـستخدم   -لكن يف مقابل ذلك، كان حال بعض احلرفيني الصغار ال حيسدون عليه             
وقد نوهت بعض املصادر أيـضا       298شهر،، فقد قدرت أجرة الطراز يف تلمسان بنصف دينار لكل            -كأجراء

عن حاهلم السيئ؛ فيذكر الغربيين أن الفقيه أبا زهر الربيع كان يكتب يف جباية عند بعض الوالة، لكنه اعتـزل                    
ة، فلم يكفه مـا     واستعمل حرفة اخلياطة للمعيش   : "هذه اخلطة واحترف اخلياطة فساءت حاله، ويف ذلك يقول        

299".تمن ذلك فضاقت حاله وساءينتحله 

حرفة اخلياطة، لكنه شـكا إىل ابـن   الذي كان يف شبابه ميتهن    واحلال نفسه بالنسبة إىل أيب العباس القطان      
أنا أشكو "مرزوق اجلد سوء حاله وضيق معيشته، فأشار عليه هذا األخري بالزواج، لكن ابن القطان أجابه قائال          

، لكن ابن مرزوق اجلد "تطيع القيام مبئونتها فكيف بغريها  عن إقامة حايل فكيف بالزوجة ويل والدة كبرية ال أس         
نكاحه من إحدى قريباته؛ فدفع له صداقها وأعطاه ماال وأصبح ابن القطان بذلك خيـرج مـسافرا               إأصر على   

.20/ 2املصدر السابق،: الوزان،)لة سئل عنها عبد الرمحن الوغليسيناز(ب  4/ 2املصدر السابق: ، املازوين76، ص املغرب: البكري-290
).ايننازلة سئل عنها أبو الفضل العقب(أ 2/8املصدر السابق، : املازوين-291
).نازلة سئل عنها سيدي عمران املشدايل( أ 9/ 2املصدر نفسه،-292
.132/ 2املصدر السابق، : الوزان-293
.189، 148، ص املناقب املرزوقية:ابن مرزوق-294
. 214/ 1تلمسان يف العهد الزياين،: فياليل-295
. 2/21املصدر السابق، -296

.300/ 2إفريقيا، -297
. 39، صالبستان: بن مرميا-298
.59-58، ص عنوان الدراية-299
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ال حمالة أن هناك بونـا   وهذا املثال يوضح     300.للتجارة إىل فاس وسبته وجباية حىت تيسر حاله واستقر بتلمسان         
احلال اليت يعيشها بعض احلرفيني خصوصا األجراء منهم، وحال التجار الذين جينون من أسـفارهم               بني  كبريا  

.التجارية األموال الطائلة
األجراء والمستخدمون-

فسه، فقـد ذكـر     مل يكن مستواهم املعيشي أحسن من مستوى األجراء املستخدمني يف احلرف فاحلال ن            
أن أجرة أحد األجراء كانـت )م1384/هـ786تـ (ها عبد الرمحن الوغليسي املازوين يف النازلة اليت سئل عن  

301.تقدر بقرياط أي ربع درهم

وقد عربت لنا املصادر أيضا يف إشارات حمتشمة عن مستواهم املعيشي املتدين، فيذكر لنا املازوين مـسألة                 
ويعطي للخادم ويواسيه وكل مـا       رجال له جنتان خبدمي له    "طرحت على اإلمام حممد بن مرزوق مفادها أن         

ملذكور صاحب اجلنان وقدر هل جيوز      أعطاه قبله، ورمبا تغافل عنه ومل يعطه شيئا، وال شاهد يف ذلك الرجل ا             
ويضيف الونشريسي فتوى لقاسم العقباين حول فران كان يطبخ اخلبز لصهره دون أجرة           302،"له ذلك أم ال ؟    

عاما، فلما تيسر حال صاحب اخلبز 15وذلك ملدة طويلة قدرها  تذكر، ألن صاحب اخلبز كان يف حالة عسر       
303.بدفع أجرته لطول هذه املدة) األجري(طالبه الصهر 

أنـواع   ومل تكن حال األجراء يف البوادي بأحسن من حاهلم يف املدن، بل بينت لنا املصادر النوازلية شىت                
با ما يكون جزًء من احملصول قد يكون زرعا أو زيتـا            االستغالل اليت متارس ضد هؤالء مقابل أجر زهيد؛ غال        

وغريه خاصة إذا كان منط اإلنتاج معتمدا على نظام اخلماسة، فإن ما حيصل عليه هذا                304بعد عصر الزيتون،  
األجري يتناىف مع قيمة جمهوده الذي يقوم به يف خدمة األرض من حصاد ودرس وتصفية وكيل ونقل الزرع إىل          

كون بدون مقابل كأعمال السخرة من من األعمال اليت تفرض على أهل البوادي، وغالبا ما تاملخازن، وغريها 
أجل حراثة األرض، أو يف أعمال البناء يكلفهم ا بعض املتجربين من أمراء القرى، أو أشياخ القبائـل مـن                    

305.العرب

األساتذة والطلبة-
مثقال، والبعض منـهم    200فاس والذين يتقاضون    على خالف ما ذكره الوزان حول أجرة األساتذة يف          

وما أشار إليه الونشريسي حول وضعية املدرس يف فاس؛ والذي           306مثقال والبعض اآلخر أقل من ذلك،      100
مل جند أي إشارة توافينا مبعلومات دقيقة عن أجرة األستاذ أو املـدرس  307يستفيد من مرتبني شهري وسنوي،  

.162–161ص املناقب املرزوقية، : ابن مرزوق-300
.أ50/ 2الدرر املكنونة،-301
. أ43/ 2املصدر نفسه، -302
. 290/ 8املعيار املعرب،-303

.ب209، ورقة املهذب الرائق: املازوين-304
)نازلة سئل عنها ابنا اإلمام(أ  38/ 2الدرر املكنونة، : املازوين-305

.227، 225/ 1وصف إفريقيا،-306
.347/ 7املصدر السابق،- 307
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وجودها ألن املازوين كان قد أشار يف إحدى نوازله اليت سئل عنها أبو الفضل    رباملغرب األوسط، واليت ال ننك    
308.العقباين؛ بأن معلم القرآن أو املؤدب كان يؤخذ أجرة على ذلك

االمتيازات اليت ينالوا، لكن نعلم أن      واحلال كذلك بالنسبة لطلبة العلم فال نعلم شيئا عن قيمة منحهم أو           
ن يف الغالب من األوقاف، وأن مكان إقامتهم كان يف املـدارس حـىت تنتـهي فتـرة                  مصدر هذه املنح كا   

وقد أشار ابن مرمي يف معرض ترمجته ألمحد بن زكري أن هذا األخري عندما كان طالبا قد وجد                309متدرسهم،
وصا يف بن العباس خصمشقة كبرية يف التنقل كل يوم من تلمسان إىل العباد ليطلب العلم على يد الشيخ حممد              

ه وفرشه ومسنه وزيته فكتب له البيت برتبت"مما جعل الشيخ يطلب له من السلطان بيتا يف املدرسة       أوقات الثلج،   
لكن ال نستطيع تعميم هذه احلالة على كل طلبة تلمسان، ألننا ال نعلم ما               310،"ومجيع ما ميونه  وحلمه وفحمه   

وهلذا كانت منح الطلبة واالمتيازات الـيت ينالوـا يف           إذا كان هذا اإلجراء قد عمم على سائر الطلبة أم ال،          
خمتلف مدن املغرب األوسط جانبا يكتنفه الغموض، سوى ما ذكر يف بعض النصوص االنطباعية اليت تشري إىل                 

.      أحواهلم ومستوى معيشتهم
تويات اهلـرم   وعلى خالف ما حضي به الطلبة زمن املوحدين من عناية خاصة حيث كانوا يف أعلى مس               

أشارت إليه بعض املصادر، فال غرو ون عليها من خالل ما دفإن حاهلم بعد هذه الفترة ال حيس      311االجتماعي؛
فقد صنف الطلبة يف صف احملتاجني ممن يستحقون الصدقة، فقد ذكر املازوين فتوى سئل عنها أبو عبـد اهللا                   

وأحق ذا املال طلبة العلم  : "فقال يف ذلك   الزواوي عن رجل كان من أهل الغصب مث تاب وأراد صرف ماله           
312.''املدانون احملتاجون

عن طلبة يأتون من أرض بعيدة حبيـث ال يعلـم           : "وقال أيضا يف فتوى سئل عنها عبد الرمحن الوغليسي        
م هل حاهلم فيطلبون الزكاة، ومل جيد اإلنسان من يسأهلم عن حاهلم ويقولون حنن ضعفاء، هل يصدقون ويعطى               

ومثل ذلك ما سئل عنه الفقيه أبو 313،"يصدقون يف ذلك إن مل ميكن الكشف عن حاهلم  : ها أم ال ؟ فأجاب    من
يبته يف طلب العلم، وهو أشد عن قوم مجعوا زكام لغائب ليس هو يف وطنهم وغ "عبد اهللا الشريف التلمساين     

: ا ويصرفون له مثنها أم ال ؟ فأجابيف ذلك، فهل جتزئهم تلك الزكاة أم ال ؟ وعلى األجزاء فهل يبيعوحاجة 
314."إن كان أشد حاجة جاز إعطاء الزكاة إياه وال يبيعوا إال بوكالته

.أ12/ 2املصدر السابق،: املازوين-308
، 404، 400، ص املقدمة: ابن خلدون-309
.40-39، ص البستان-310
الكون عنده ان عبد املؤمن مؤثرا ألهل العلم حمبا هلم حمسنا إليهم، يستدعيهم من البالد إيلوك: "وعن أحوال الطلبة عهد عبد املؤمن بن علي، يقول عبد الواحد املراكشي -311

، "طلبة املوحدين وطلبة احلضر، هذا بعد أن تسمي املصامدة باملوحدين: واجلوار حبضرته، وجيري عليهم األرزاق الواسعة ويظهر التنويه م واإلعظام هلم، وقسم الطلبة طائفتني         
.47/ 4، تاريخ إفريقيا العام: ضمنتوحيد املغرب يف عهد املوحدين، : السعيدي. ، ع142، ص عجبامل:أنظر
.)نازلة سئل عنها أبا عبد اهللا الزواوي (أ 32/ 2، الدرر املكنونة: املازوين-312
.أ 152/ 1، املصدر نفسه-313
.  ب150/ 1املصدر نفسه،-314
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كما أن صلحاء املغرب األوسط كانوا يؤثرون الصدقة من ماهلم لطلبة العلم، فقد خصص أبو زيد عبد الرمحن            
حوج أألم 316أيضا على طلبة البادية،وكان جد بن مرزوق من أمه ينفق315بن النجار جرايات على الطلبة،  

.الناس إىل ذلك
ولعل أحقية طلبة املغرب األوسط يف أخذ الزكاة، دليل صريح على أن مستواهم املعيشي يف هذه الفترة متدن                  

والطلبة أفقر الناس ألم يعيشون عيـشة  : "جدا، وهذا األمر يؤكده الوزان عند حديثه عن طلبة تلمسان قائال     
317".مدارسهمبئيسة يف

حالة الشرفاء في المغرب األوسط-
لئن كان الشرف من األمور املقدسة يف جمتمع املغرب األوسط لدى  احلكام واحملكـومني علـى غـرار                   

فعلـى   r،318اتمعات اإلسالمية األخرى؛ كون ذلك نابع من حبهم العميق آلل البيت ولشخص الرسول              
وهذا ما أكده كل من      319بين زيان إىل رفع نسبهم للساللة الشريفة،         خالف السالطني احلفصيني عمد أمراء    

التنسي وحيىي بن خلدون مؤرخا الدولة الزيانية، وذلك منذ عهد يغمراسن، فكان الشرف حمط اهتمام عنـد                 
سالطني املغرب عموما، وهذا من أجل إضفاء شرعية على حكمهم لدى شرفاء احلجاز من جهة، وحماولة كل  

320.إبراز قوته السياسية يف وسط تنافسي من جهة أخرىواحد منهم 

وال شك يف أن شرفاء املغرب األوسط بسبب نسبهم الشريف قد متتعوا مبكانة مرموقة لفترة من الزمن، فقد 
باحترام وتقدير لدى سـالطني بـين   ) م1369/ هـ771تـ (حضي الشريف حممد بن أمحد احلسين العلوي       

وبـالرغم  321با محو الثاين قد صاهره يف ابنته وبىن له مدرسة لينشر العلم من خالهلا،   زيان، حىت أن السلطان أ    
من أن شريف جباية أبا عبد اهللا الشريف كان ال يأخذ األعطيات ألنه يفضل أن يأكل من كد يديه، مـشتغال                 

مـن علمـه ودينـه      رعيا ملا هو عليه     "باخلياطة والتجارة، إال أن أهل السوق كانوا ال يأخذون عليه املغارم            
322".ونسبه

.188، ص املناقب املرزوقية: ابن مرزوق-315
.281، ص املصدر نفسه-316
.2/21وصف إفريقيا،-317
.241-237، صالنوازل الفقهية واتمع: حممد فتحة-318
زيان أما بنو زيان جدهم"لقد أكد أبو عبد اهللا حممد الشريف التلمساين النسب الشريف لبين زيان فقد ذكرهم من بني مجلة الشرفاء املتواجدين يف تلمسان، وقال عنهم              -319

بن يغمراسن بن عاد بن سريح بن أمحد بن سليمان بن عبد اهللا بن حسن بن احلسني بن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه، وهذا يغمراسن هو الذي تويل اخلالفة يف تلمـسان                    
، خمطوط باملكتبة الوطنية اجلزائرية التعريف بآل حممد املختار    روضة األزهار يف  : أنظر  كتابه  " وزيان كان مبصر تاجرا أمينا فقتل وأخذ ماله وخلف غلمان ففروا إىل تلمسان            

.ب27–أ 27، ورقة 2608رقم تحت
وال شك أن هذا التأليف جاء لتأكيد النسب الشريف لبين زيان، ألن هذا املؤلف رمبا من املوالني هلم فيدعم بذلك أحقيتهم باخلالفة وإضفاء شرعية علي حكمهم أكثر، واحتمال 

رمبا جاء كدعوة من هذا املؤلف إلعـادة  –زمن املؤلف–رد حول هذا التأليف الذي يتناول احلديث عن الشرفاء عامة وشرفاء تلمسان خاصة يف القرن التاسع اهلجري         آخر وا 
ايل إعادة االعتبار لفئة الشرفاء اليت تلتقي معهم يف   النظر واالعتبار هلذه الفئة، بعد أن تراجعت أوضاعها آنئذ، وذلك من خالل تذكري سالطني بين زيان بنسبهم الشريف، وبالت                  

.النسب
.246–241، صاملرجع السابق: حممد فتحة-320
.184-164، ص البستان: ابن مرمي-321
.178-177، ص عنوان الدراية: الغربيين-322



63

مل تكن هذه احملبة للشرفاء يف نفوس احلكام فقط بل حظي هؤالء مبكانة عالية وحب واحترام من طـرف                   
وجيـود  الصلحاء أيضا؛ فقد كان الشيخ حممد اهلواري إذا زاره أحد من الشرفاء يكرمه و يكون له كاخلـدمي   

وقـد   323وا يدعون الشرف ويزورونه طمعا يف كرمـه،       واللطف، حىت أن بعض الناس أصبح      اعليهم باهلداي 
المرأة  -كان ينوي به شراء ما يلزمه لرحلته إىل احلج        -تصدق أحد الصلحاء مباله الذي يقدر خبمسمائة دينار         

324.شريفة شكت له حاهلا وحال بناا

ماري الذي شكا إليـه     ويتبني لنا أيضا مكانة الشرفاء يف نفوس الصلحاء من خالل موقف الشيخ أمحد الغ             
وإنه ينتقصهم وأهاليهم وسواهم "مجاعة من الشرفاء القاطنني بوطن مغراوة من بالد الشلف ظلم عامل وطنهم        

فغضب الشيخ وشكا هذا العامل ألمري املؤمنني فعزله من منصبه وعاقبه على إهانتـه               ،"على غريهم من الرعية   
325.للشرفاء

اليت حظي ا شرفاء املغرب األوسط مل تعد لتوازي وضعهم املادي املتدين             غري أن هذه املكانة االجتماعية    
خصوصا فترة القرن التاسع اهلجري، فقد أصبحوا ممن يستحقون الزكاة بعد أن كانوا ال يأخذوا حني كانت             

هذه  فقد ذكر لنا املازوين من أوضاعهم خالل       326الدولة تغدق عليهم باهلبات واألعطيات السنوية والشهرية،      
رجل شريف أضر به الفقر هل يواسي بـشيء      : "الفترة يف فتوى سئل عنها حممد ابن مرزوق جاء فيها ما يلي           

ل وغريه من الشرفاء عنـدنا  من الزكاة أو صدقة التطوع؟ وقد علمتم ما يف ذلك من اخلالف وحالة هذا الرج      
ماء فيها كما علمتم، والراجح عندي      املسألة اختلف العل  : من له عيال حتت فاقة، فأجاب ابن مرزوق       السيما  

327".يف هذا الزمان أن يعطوا، ورمبا كان إعطاؤه أفضل من إعطاء غريه

ويضيف حول ذلك أيضا فتوى سئل عنها أبو عبد اهللا الزواوي عن الرجل الذي كان من أهل الغـصب                   
كما أن املرأة الـشريفة  328،"تاجونالشرفاء احمل.. وأحق ذا املال": وأراد صرف ماله فريد هذا الفقيه ويقول  

يدل ال حمالة على سوء أوضاعهم يف     -كما سبق وأن أشرنا   -اليت شكت فقرها وشدة حاهلا إىل أحد الصلحاء         
329. جمتمع املغرب األوسط آنذاك

وال شك يف أن هذا التراجع يف وضعهم املادي خالل هذه الفترة راجع ال حمالة إىل  قلة اهتمام الـسالطني     
             اخللفاء قصروا يف هذا الزمان يف حقـوقهم،        "م، وهذا ما تضيفه النازلة اليت سئل عنها ابن مرزوق حيث أن

ورمبا ذلك راجع أيضا إىل عدم قدرة الدولة علـى           330،"ونظام بيت املال وصرف ماله على مستحقيه فسد         

. 107، ص روضة النسرين: ابن صعد-323
.ب26–أ 26، ورقة بستان األزهار: ابن الصباغ القلعي-324
.233، ص املصدر السابق: ابن صعد-325
.244، ص النوازل الفقهية واتمع: حممد فتحة-326
.395/ 1املعيار املعرب،: ب،  الونشريسي151-أ151/ 1، الدرر املكنونة-327
. أ32/ 2املصدر نفسه،-328

.ب26–أ 26، ورقة املصدر السابق: ابن الصباغ القلعي-329
.ب151–أ 151/ 1، الدرر املكنونة: املازوين-330
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.تغطية مصاريفهم نتيجة ضعفها يف هذه الفترة
مة مقدسة يف املغرب عامة ويف املغرب األوسط خاصة إال أن الوضـع املـادي        وعلى اعتبار أن الشرف قي    

أو ختاذهلا عن االهتمام ذه الفئة على ةللشرفاء ال يساير مكانتهم االجتماعية، وهنا يظهر بوضوح ضعف الدول
331.الرغم من قلتها، مقارنة بنظريا يف املغرب األقصى

أخرى فهو يتماشى والطبقية يف اتمع، فالفئات الـدنيا يف اتمـع            وخيتلف مستوى املعيشة من فئة إىل       
وهذا عن مستوى معيشة بعض أفراد املغرب       إال أن مستواها املعيشي دوما متقهقر،      اأا أكثر إنتاج   نبالرغم م 

األوسط فماذا إذن عن غذائهم؟ وما هي السمات املميزة له؟ وهل خيتلف هذا النمط الغـذائي بـني املـدن                    
:األرياف والبوادي؟ وهو ما سنجيب عليه يف العنصر اآليتو

التغذیة في المغرب األوسط- 
فاختالف األطباق وتنوع األذواق من 332يعد الغذاء مؤشرا بارز لتحديد مستوى املعيشة ألي جمتمع ما،

من أهم السمات اليت فئة إىل أخرى يعرب جبالء عن الفروق االجتماعية فيما بينها، فالغذاء بكل أنواعه يعد
من خالهلا معامل الفقر والغىن ألي جمال جغرايف، وألي فئة من فئات اتمع، فغذاء سكان األمصار تضح ت

الكربى ليس كغذاء سكان القرى والبوادي، وغذاء السالطني واألغنياء واملترفني ليس كغذاء بسطاء الناس، 
عندما ذكر أن أهل احلضر واألمصار يف املغرب عموما وهكذا دواليك، وهو األمر الذي أقره ابن خلدون 

كانوا ال يأكلون الغذاء إال بعد عالجه بالطبخ والتلطيف مبختلف املواد اليت تصلح لذلك، يف حني كان أهل 
333.البوادي قد ألفوا تناول الغذاء على سجيته

فإن احلبوب هي املعول الرئيس 334ونظرا ألن جمتمع املغرب األوسط يعد أساسا من اتمعات الزراعية،
لغذاء سكانه ومركز ثقله، ويأيت يف مقدمتها القمح والشعري مث باقي األصناف األخرى كاحلنطة والذرى 

الذي يطهى يف أفران خمصصة كانت منتشرة 335والذخن، ويصنع من القمح والشعري أنواعا عديدة من اخلبز،
ز القمح اجليد من أجود األنواع على اإلطالق ويقتصر وإن كان خب337وأمهها الرغيف،336باملغرب األوسط،

فقط على املترفني واألغنياء، يف حني كان خبز الشعري النوع األكثر انتشارا بني عامة الناس وبني الصلحاء 

.241، ص النوازل الفقهية واتمع: حممد فتحة-331
.215، ص األنثروبولوجيا التارخيية: اندريه بورغيار-332
.92، ص املقدمة-333
–أ 25/ 2،املصدر السابق: املازوين : هناك العديد من النوازل اليت تشري إىل النشاط الزراعي يف املغرب األوسط أنظر على سبيل املثال-334
.أ105–أ 104، ورقة نوازل: ب، الشريف التلمساين26
، روضة النسرين: أ، ابن صعد53، ورقة صلحاء وادي شلف: ، موسى بن عيسى املازوين159، ص املناقب املرزوقية: ابن مرزوق-335
.16، ص البستان: ، ابن مرمي57ص

.)نازلة سئل عنها أبو القاسم العقباين(290/ 8املعيار املعرب،: الونشريسي-336
.أ141، ورقة صلحاء وادي الشلفاملازوين، -337
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الخنفاض جودته وقلة سعره على أساس أن الوزان كان قد ربط لنا عدم سيادة الرخاء يف مدينة 338أيضا،
339.ا خلبز الشعريوهران بتناول سكا

فيعد القمح والشعري واحلبوب عامة رمز للغىن ألي منطقة تنتجهما بكثرة، خبالف املناطق اليت ال تصلح 
إلنتاجهما فيكون سكاا يف حالة من الفقر، وهذا ما كان يعانيه الفالحون يف أرياف جباية، وسكان اجلبال 

340.حلبوب على نبات اخلروب الذي ينبت عندهم بكثرةاحمليطة بتلمسان، حيث اقتصر غذائهم يف غياب ا

وفضال عن اخلبز كغذاء رئيس لسكان املغرب األوسط، كان يصنع من احلبوب خمتلف األطعمة خصوصا 
منها العجائن اليت كانت كثرية االنتشار بني سكان املغرب األوسط، كالطعام الذي يسمى بالكسكسون 

ئر املغرب ككل، ويستعملونه حىت يف التداوي من بعض األمراض ، وهو طعام مشهور يف سا)الكسكس(
وطعام يدعى 342إضافة إىل الطعام الذي يدعى بالربكوكس وهو مطبوخ باللحم،341لقيمته الغذائية الكبرية،

وكان الثريد الطعام املفضل 343،"بشاشية ابن الوضيع"الثريد حيث كان أهل جباية يصنعون منه نوعا يدعى 
غرب األوسط، فقد كان والد ابن مرزوق يفضل هذا الطعام على سائر األطعمة ويتناوله بإدام عند صلحاء امل

وكان الصلحاء يعرفون نوعا من هذا الثريد يصنع من شظايا 344خفيف من السمن أو الشحم أو اللحم،
345.الرغيف مضاف إليها الزبدة والعسل

ويات اليت تقدم يف املناسبات اخلاصة كعيد الفطر وتصنع من احلبوب أيضا ومشتقاا خمتلف أنواع احلل
347،"باملشهدة"وقد عرف سكان املغرب األوسط نوعاً من احللوى تصنع من السميد والعسل تسمى 346مثال،

وحلوى تسمى الكتامية اليت اشتهر بصنعها أهل قسنطينة، وكانت تصنع بالسميد والبيض وبعض املكونات 
348.األخرى

يف الدرجة الثانية من حيث األمهية 350واألغذية احليوانية كاإلدام واأللبان349اللحوموبعد احلبوب تأيت

.ب45، ورقة املصدر نفسه-338
.30/ 2، وصف إفريقيا-339
.44-43/ 2، املصدر نفسه-340
.158، ص البستان: ابن مرمي -341
.159، ص املناقب املرزوقية : ابن مرزوق-342
-هـ 1961نشر ضمن صحيفة معهد الدراسات اإلسالمية، : ، مدريديف املغرب واألندلس يف عصر املوحدينالطبيخ: مؤلف جمهول-343

1962 ،9–10 /183 .
.236،  222ص املصدر السابق،: ابن مرزوق-344
.أ29، ورقة روضة األزهار يف الصالة على النيب املختار: الشريف التلمساين-345
.91، ص البستان: ابن مرمي -346
.69، ص املصدر نفسه-347
.203، ص الطبيخ يف املغرب واألندلس: مؤلف جمهول-348
134، 104، ص روضة النسرين: ب، ابن صعد140، ورقة صلحاء وادي شلف: ، املازوين159، ص املناقب املرزوقية: ابن مرزوق-349

-135.
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بالنسبة لغذاء سكان املغرب األوسط، كون هذا اال يندرج يف مصاف اتمعات الرعوية، خصوصا منهم 
بز عندهم ال يكون العرب املنتجعني يف الصحاري، الذين يقتصر غذائهم على اللحوم وشرام على األلبان، فاخل

351.إال إلكرام الضيوف أو يف املناسبات نظرا لندرة احلبوب عندهم

غري أن بعض الصحاري اليت يغلب على طبيعتها اجلفاف يكون اللحم عندهم غايل الثمن؛ كما هو احلال 
بون املاشية إال أحد قصور صحراء املغرب األوسط، اليت تتسم جبفاف أرضها فال ير) توات(بالنسبة لتيكورارين 

بعض املاعز ألجل لبنها، وعوضا عن حلم املاشية كانوا يأكلون حلم اإلبل اليت تشترى من األعراب الواردين 
على أسواقهم، ونتيجة لقسوة طبيعتهم فإن غذاء سكان هذه املنطقة ال يقتصر إال على الشحم املاحل الذي جيلبه 

سط كانوا يعدون اللحم املؤخر املعروف باملسلى أو اخلليع أو كما أن أهل املغرب األو352وفاس،نجتار تلمسا
وكان بعض صلحاء املغرب األوسط يفضلون أكل 353القديد الذي يتناولونه يف أوقات الشتاء البارد املثلج،

354.حلوم السالحف الربية

والعنب، وإضافة إىل ذلك اعتمد سكان املغرب األوسط يف غذائهم على سائر اخلضر والفواكه كالتني
355فضال عن العسل الذي اشتهرت به بعض مناطق املغرب األوسط، كإقليم بين راشد من أعمال تلمسان،

356.وزيت الزيتون املنتشر بكثرة بالد زواوة ويف اجلبال احمليطة مبدينة قسنطينة اليت تكثر ا أشجار الزيتون

سماط أو ما يسمى بالباروك الذي يعدونه من ومن العادات املألوفة عند سكان املغرب األوسط تناول ال
الفواكه أو اللحم، ويتناولونه يف بعض املناسبات، فقد كان الويل حممد بن عمر اهلواري يفضل أكل السماط 

357".ال بد للسماط للجالس ومن ميشي: "عقب انتهائه من نظم تأليف، أو من فعل ديين، وكان يقول

اوله سكان بعض اجلبال احمليطة لتلمسان، والشحم املاحل الذي يتناولـه           وفضال عن نبات اخلروب الذي يتن     
لـشدة   358سكان صحراء توات، كان البعض من الفقراء يف بوادي املغرب األوسط يتناولون الطيور امليتـة              

فقرهم وذلك يف غري أوقات ااعة؛ فماذا عن نوعية غذائهم يف أوقاا؟
ه بني خمتلف أقاليم املغرب األوسط أمر طبيعي، راجع إىل طبيعة كل منطقة  وعليه فإن اختالف الغذاء وتنوع    

ومدى صالحية أرضها إلنتاج الغذاء وتوفر الكأل للماشية، فإذا كان الغذاء معيارا أساسيا لتحديد ما إذا كان                 
.رب األوسط؟مستوى املعيشة راقيا أم متدنيا لكل منطقة، ما هي مميزات مستوى املعيشة يف خمتلف مناطق املغ

.أ29رقة ، وروضة األزهار يف الصالة على النيب املختار: الشريف التلمساين-350
.61، 58/ 1وصف إفريقيا، : الوزان-351
.134/ 2، املصدر نفسه-352
.190، ص املصدر السابق: ابن مرزوق-353
.ب118، ورقة املصدر السابق: املازوين-354
.26/ 2،املصدر السابق: الوزان-355
.103/ 2املصدر نفسه،-356
.104، ص روضة النسرين: ابن صعد-357
.ب26، ورقة بستان األزهار: لعيابن الصباغ الق-358



67

المدینة والبادیة في المغرب األوسط والمستوى المعیشي المتباین-
إذا كانت درجة الفقر والغىن ألي جمال جغرايف تتحدد بناًء على عدة اعتبارات منها قوة النشاط االقتصادي   

يكن ابن خلدون الذي أقر ووفرة عمرانه؛ فمن الطبيعي أن خيتلف مستوى املعيشة بني جمال املدينة والبادية، ومل
ذلك قد انطلق من فراغ وإمنا بناًء على جتربة واسعة واقتناعه ذه االعتبارات اليت يتحدد من خالهلا تـدين أو                    

359. ارتفاع مستوى املعيشة ألي جمال جغرايف

ربيـة املختلفـة   على قدر عظيم من الغىن يسلحون العديد من السفن احل"يقول الوزان أن أهل جباية كانوا    
فقر ألن األراضي الزراعية خصبة      يعيش السكان يف  : "، ويف موضع أخر يقول    "ويرسلوا لغزو شواطئ إسبانيا   

فالذي ال يتمعن يف قوله جيدا يتوهم أنه متناقض يف طرحه هذا، لكن األمـر                360،"ال تستطيع أن تنتج حبوبا    
فني على األساطيل واملشتغلني بالغزو البحري، ألنه       عكس ذلك، ألنه يقصد بأهل جباية كربائها، أو حىت املشر         

ربط غناهم بالسفن احلربية اليت ميلكوا، واليت اختذت من مياه البحر املتوسط جماال لتحركاا، أما السكان فال          
جدال أنه يقصد م عامة الناس ومنهم الفالحني القاطنني يف األرياف والبوادي احمليطة ا؛ ألنه ربـط حالـة       

.رهم هذه بنوعية األرض ومدى صالحيتها إلنتاج الغذاء الرئيس للسكان أال وهو احلبوبفق
وا النعم واخلـريات  : "أما عن املدن احمليطة ببجاية فقد وصف لنا عبد الباسط امللطي مدينة قسنطينة قائال          

إىل إفريقية، مـع      ار منه وتتميز أيضا بكثرة صنائعها خاصة األقمشة الصوفية اليت يصد         361،"والرخاء الغالب 
وحتيط بقسنطينة جبال خصبة األراضي تنتج الزيتون والـتني          362الزيت واحلرير والكتان مقابل التمر والعبيد،     

بكثرة، والذي حيمل منه إىل املدن ااورة كالقالة وجيجل، وسكان جبال قسنطينة أغنياء جدا كما يـصفهم                 
ذي جعلهم ميتنعون عن مزاولة التجارة ال يف الـسهول خـشية مـن    ألم ال يدفعون اخلراج، األمر الالوزان  

363.األعراب، وال يف املدن خوفا من السلطة

وقد كان جل أهل مدينة بونة جتار وصناع وحاكة، يبيعون كميات هائلة من قمـاش الكتـان يف مـدن        
احلة لزراعة القمح الذي يصدر منه    إفريقية، أما عن باديتها اليت تقطنها قبيلة منداس العربية، فأراضيها خصبة ص           

إىل تونس وجربة وغريمها من مدن إفريقية واملغرب، كما تتميز أيضا بكثرة املاشية من البقر والغـنم وتنـتج                   
364.كميات كبرية من الزبد

:ويف مقابل ذلك وصف الوزان حالة الفقر اليت يعيشها سكان مسيلة بسبب كثرة الضرائب عليهم فيقول               
، مكلهم صناع أو فالحون يرتدون لباسا رديئا لفقرهم، بسبب األعراب الذين يسلبون مداخيلـه             والسكان  "

.336-335، ص املقدمة-359
.50/ 2وصف إفريقيا،-360
.40، ص الروض الباسم-361
.11/ 3إفريقيا،:، مارمول كرخبال56، ص املصدر نفسه-362
.103/ 2وصف إفريقيا، : الوزان-363
62/ 2املصدر نفسه، -364
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365".عند مروري اةوملك جباية الذي أثقل كاهلهم بالضرائب، وقد اندهشت للفقر السائد مبسيل

اد يف حني مل توجد إشارة صرحية حول مستوى املعيشة يف تلمسان، غري أن أهلـها كـانوا ذوي اقتـص                   
366،حيىي بن خلدونيف املعاش واللباس والسكىن، ال لفقرهم وإمنا اقتداًء بالسلف الصاحل رضي اهللا عنهم بتعبري       

واستطاعت تلمسان أن جتين ثروات هائلة مـن        367،"وا أسواق قائمة  : "وحتدث العبدري عن أسواقها قائال    
ها دورا كبريا يف ذلك خاصـة هـنني         حيث لعبت موانئ  369ودول أوروبا    368وراء جتارا مع بالد السودان،    

ويعيش الكثري مـن    : "ووهران اليت بالرغم من نشاط واجهتها البحرية إال أن الوزان يصف حالة سكاا قائال             
وال شـك أن     370،"أهلها من مدخوهلم، لكنها مل يسد فيها الرخاء، إذ مل يكن يؤكل فيها سوى خبز الشعري               

املنطقة، واحلال كذلك بالنسبة إىل مدينة مستغامن اليت يقـول عنـها        ذلك راجع إىل قلة إنتاج  القمح يف هذه        
ال حيققون أرباحا مهمة لشدة فقـر        اهلا ميناء صغري كثريا ما تقصده السفن األوروبية، لكن أصحا         : "الوزان

371".السكان

لذي حيقق لتلمسان وتنتج األقاليم احمليطة مبدينة تلمسان كميات هامة من القمح والشعري؛ كسهل البطحاء ا   
ألف مثقال، ألن أراضيه تنتج كميات هامة من القمح والشعري، وكذلك إقليم متيجة باجلزائر،               20دخل قدره   

ألف مثقال، ألن أهله يربون املاشية وينتجون العسل 25كما أن إقليم بين راشد كان حيقق لتلمسان دخال قدره   
لفترة املدروسة جماال ملمارسة التجارة أيضا فقد أشـار         وكانت بوادي تلمسان يف ا     372ويصنعون املنسوجات، 

املازوين يف فتوى سئل عنها قاسم العقباين توضح أن اليهود كانوا ميارسون النـشاط التجـاري يف البـوادي                
373.أيضا

لكن يف مقابل ذلك كانت بعض املدن احمليطة بتلمسان تعيش يف فقر مدقع بسبب سيطرة األعراب عليهـا        
ربون سكاا على دفع الضرائب هلم؛ مثلما هو احلال بالنسبة ملدينة مازونة اليت كان أغلب سـكاا                والذين جي 

أما اجلبال احمليطة بتلمسان فمـستوى معيـشة         374نساجون أو فالحون أثقل األعراب كواهلهم بالضرائب،      
رنيد حيقق لتلمسان   سكاا خيتلف من جبل آلخر حبسب ما ينتج من غذاء ومواد مصنعة؛ فقد كان جبل بين و                

ألف مثقال يف السنة، نظرا الن أراضيه تنتج كميات هامة من الفواكه كالتني والكرز إضافة إىل           12دخال قدره   

.52/ 2، املصدر نفسه-365
.1/22، بغية الرواد-366
.9، ص الرحلة املغربية: العبدري-367
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.36/ 2املصدر السابق، : لوزانا-374
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375.احلطب والفحم

وقد كان سكان جبل بين بوسعيد ااور ملدينة تنس ميلكون كميات وافرة من العسل وتنبت أراضيه الشعري 
رعي املاعز، وينتج أهله الشموع واجللود اليت يأخذوا إىل شاطئ تـنس ويبيعوـا              بكثرة، وهي جماال هاما ل    

غري أن اجلبال اليت ال تنبت حبوبا فإن أهلها كانوا يف ضيق من العيش؛ مثلما هو احلال                  376للتجار األوروبيني، 
يل من الـشعري،    بالنسبة لسكان جبل بين يزناسن، وجبل بين مطغرة؛ فقد كانت أراضيهما ال تنبت سوى القل              

377.وهلذا فإن غذاء سكاما كان يقتصر على نبات اخلروب الذي ينبت يف هذه اجلبال بكثرة

وإذا كانت الصحراء كمجال جغرايف  ينتمي للمغرب األوسط أيضا؛  فإن مستوى معيشة السكان فيهـا                 
حىت تسقى جلفافها 378ضرعا،خيتلف من منطقة إىل أخرى أيضا، فصحراء توات اليت كانت ال تنبت زرعا وال 

أرضها من ماء البئر ويتم استصالحها باألمسدة لتصبح صاحلة للزراعة، كان أهلها مياسري بسبب جتارم مـع                 
كما أن سكان 380وقد كان يسكنها مجاعة من اليهود األغنياء هلم درب خمصص لسكناهم،379بالد السودان،
ة مع بالد السودان، ونساءهم ينسجن أغطية لألسرة يف غاية          كانوا أثرياء أيضا لتعاطيهم التجار     جصحراء فيجي 

381.اإلتقان، كانت تباع بأمثان غالية يف فاس وتلمسان وبعض املدن ااورة

يف حني كانت الصحاري اليت يسكنها األعراب ال يعيش أهلها إال على اإلعانات اليت تقدمها هلم الـسلطة             
صص والسطو على القوافل التجارية، مثلما هـو احلـال بالنـسبة            فال مهنة هلم سوى التل     382التقاء شرهم، 

383.لألعراب القاطنني يف صحراء أنكاد القريبة من تلمسان

إن درجة الفقر والغىن لسكان املدن والبوادي والصحراء تتحكم فيها عدة معايري تتعلق أساسا مبـدى مـا        
تقدم احلرف أو تأخرها، فضال عن قيمة الضرائب        تنتجه أراضيها من غذاء وحجم املبادالت التجارية، ومدى         

اليت تفرض عن السكان، إننا نؤيد رأي ابن خلدون الذي يرى أن مستوى املعيشة يكون أحسن يف األمـصار                   
الكربى من األمصار الصغرى واملدن والقرى، لكن ال سبيل لإلنكار أن هناك من املدن من يتميز بفاعلية كبرية             

كبري، فقد كانت بعض املدن الصغرى مبثابة الشريان الذي يزود خمتلـف            ) وجتاريفالحي  (ونشاط اقتصادي   
األمصار الكربى باملنتوجات وبدخل وافر مثل هنني والبطحاء بالنسبة إلقليم تلمسان، وكذلك قسنطينة وبونة              

. بالنسبة إلقليم جباية

.44/ 2املصدر السابق،:، الوزان151، ص املناقب املرزوقية: ابن مرزوق- 375
.45/ 2املصدر السابق،: الوزان-376
.43/ 2املصدر نفسه،-377
).نازلة يهود توات(232/ 2املعيار املعرب،: الونشريسي- 378
.133/ 2وصف إفريقيا، : الوزان-379
. 134/ 2املصدر السابق،: ، الوزان 217-214/ 2املصدر السابق،: ونشريسيال-380
.132/ 2املصدر السابق،: الوزان-381
.63/ 1املصدر نفسه، -382
.11/ 2املصدر نفسه،-383
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السلطة والصلحاء وتحسین مستوى المعیشة في المغرب األوسط -
يكن جمتمع املغرب األوسط يف الفترة مدار البحث مبنأى عن ظاهرة الفقر؛ بـل مثـة فئـات كـثرية                    مل  

كانت يف أدىن مستويات العيش، ومل تكن املصادر -خبالف الفئات اليت ذكرناها سابقا-من الفقراء واحملتاجني   
طـرف بعـض    حظيت به من    لتذكر لنا أوضاع هؤالء إال وقرنتها بصورة من صور التكافل االجتماعي اليت             

.اجلهات، السيما إن كانت نابعة من طرف الفئات احلاكمة رغبة منها يف مدحهم وذكر أعماهلم اجلليلة
وفضال عن أن هذه الفئات كانت تعيش من الصدقات ومن عائدات األحباس من أموال وغـالة؛  فـإن                   

خصوصا عند قيام أي خليفـة بإصـالحات    السلطة مل تتواىن عن مساعدم أبدا كلما سنحت هلا الفرصة، و          
يدخل املال الكـثري    "جديدة داخل اتمع، فقد ذكر لنا ابن قنفذ أن السلطان املتوكل على اهللا احلفصي كان                

384".للضعفاء والواردين عليه من الشرفاء

دينار واثنا عشر أعطى لضعفاء أهل تلمسان اثنا عشر ألف "وذكر لنا ابن مرزوق أيضا أن أبا احلسن املريين 
روى لنا ابن مرمي أن السلطان أبا       وقد   385،عند دخوله إليها  " ألف كساء، ومن الطعام مطامري ال حتصى كثرة       

حممد بن أيب تاشفني قد زار الشيخ أبا احلسن أبركان وترك عنده دراهم كثرية ليفرقها كيفما يشاء لكن الشيخ              
عندما دخـل  الشيخ من طرف السلطان أيب فارس املريينرفض ذلك وردها عليه، ونفس املهمة كلف ا هذا       

تلمسان، حيث أرسل له مع أحد قواده مخسة آالف شاة ليفرقها على املساكني لكن الشيخ أبركان رفض ذلك 
وال شك يف أن رفض هذا الصاحل مسؤولية تويل هذه املهام نابع من كونه يـشك يف حليـة            386وردها عليه، 

.رته نفسه عن التعاطي معهاأموال السلطان، فأراد أن ي
ولقد برز دور الصلحاء بقوة يف جمتمع املغرب األوسط يف الفترة املدروسة، للتخفيف من درجة الفقر 
والرفع من مستوى معيشة أفراد هذا اتمع، وذلك بتشجيع األغنياء وحثهم على الصدقة اليت اختذها هؤالء 

.يطغى عليها جانب خيايل ممزوج بالكرامات يف أغلب األحيانالصلحاء مسلكا ملساعدة الفقراء؛ وإن كان
ـ  " (أبو الفضل بن حممد القرشي القرطيب     "فقد تصدق    ألحد فقراء جبايـة ممـن ال       ) م1263/ هـ662ت

يكن املال لينقص منها بالرغم من شراء الفقري عدة أشياء حـىت             ميلكون قوت يومهم بصرة من الدراهم، ومل      
كان أبو عبد اهللا بن أيب بكر بن مرزوق يهب املال ملن يريدون التجارة فيجنون من وراء                  وقد 387تيسر حاله، 

وكان يشتري بالقليل من املال األشياء غالية يف حقيقتها، فقد اشترى كبـشا بربـع                388ذلك أرباحا طائلة،  
هلم مقدرا من   درهم، كما مل يكتف هذا الصاحل بذلك بل كان يكتال من زرعه للضعفاء طوال السنة، وخيرج                 

.195، ص الفارسية يف مبادئ الدولة احلفصية-384
م ص  1981-هـ1401الشركة الوطنية للنشر والتوزيع،     : دراسة وحتقيق ماريا خيسوس بيغريا، اجلزائر     ،  موالي أيب احلسن   ناحلسن يف مآثر وحماس   املسند الصحيح -385

192-193.
.90ـ 89، صالبستان:ابن مرمي-386
.161، ص عنوان الدراية: الغربيين-387

.162، ص املناقب املرزوقية: ابن مرزوق-388
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وكان جميب الدعاء يدعوا ملن به فقرا أو مرضا أو مصيبة فتتيـسر حالـه،            389املال والقمح صدقة كل مجعة،    
وكان أبو احلسن علي بن ميمون ضعيفا فقريا كثري العائلة فدعا له الشيخ فصح جـسمه وأصـبح ذو مـال                     

390.كثري

ـ   ـ دينا500وقد تصدق أحد الصلحاء بكل ماله املقدر ب لرحلـة  هر والذي كان ينوي به شراء ما حيتاج
خيـربه  rاحلج إىل امرأة شريفة شكت له حاهلا وحال بناا فآثرها على نفسه، حىت أنه رأى يف املنام أن النيب            

بأن اهللا قد أرسل ملكا ليحج يف مكانه واستمر يف ذلك كل عام جزاًء على ما فعلـه حيـال تلـك املـرأة                        
391.الشريفة

حت الزاوية املكان الذي يأوي إليه هؤالء الفقراء واحملتاجني ألم وجدوا فيها ما حيتاجون مـن                وقد أصب 
اخلريات اليت ترد على شيوخها، فقد كان الشيخ حممد اهلواري الذي تأتيه الصدقات والنذور من كل الـبالد                  

بـإخراج  "يه من جتار وأغنياءيتصدق ا كلها على الفقراء وال يترك لنفسه شيئا، وكان حيث كل الواردين عل    
ومثله يف ذلك الشيخ احلسن أبركان الذي كانت تأتيه الصدقات من كل البالد 392،"الزكاة وأا مطهرة للمال

حىت من السودان؛ فيجمع كميات كبرية من الذهب وال يذخر لنفسه منه شيئا بل يفرقـه علـى املـساكني                  
غماري بتفريق ما يصله من الذهب والذي يقـدر مبائـة           ومل يكتف الشيخ الصاحل أمحد ال      393وطالب العلم، 

واملائتني أو الصدقات على الفقراء واملساكني، بل كان يقوم  خبدمة املرضى منهم بنفسه وحيمل الطعام واملـاء        
394.إىل منازهلم ويطمئن على أحواهلم

ر بـالغىن وكانـت تـصله       وذكر لنا الوزان أن أحد األولياء الصلحاء القاطن يف إقليم البطحاء قد اشته            
الصدقات من كل البلدان ألن صيته قد ذاع يف األفاق؛ فيجمع سنويا من ذلك مبلغ يتراوح بني أربعـة آالف             

395.ومخسة آالف مثقال فيطعم به كل الفقراء، فكانت زاويته ملجأ للغرباء حىت كثر عدد مريديه

م ميسورة يف حتسني مستوى املعيـشة، مـن   املغرب األوسط  أيضا ممن كانت حاهل    ءوال ننسى دور شرفا   
وأما حممد األصغر بن ": خالل أعمال الرب والتكفل بالفقراء، فيقول أبو عبد اهللا حممد الشريف عن أحد الشرفاء

حممد بن خالد بن عمران بن صفوان مكث بزاوية أبيه مبديونه حبوز تلمسان أقام حبقها، وكان يكسي العريان                  
396".ألسارى وكان مقصودا لذلكويطعم اجلائع ويفدي ا

فإضافة إىل البعد الديين والتعليمي اليت اتسمت به الزوايا يف املغرب األوسط كانت تضطلع بدورها أكثر يف        

.163، 160، ص املصدر نفسه-389
.165، ص املرزوقيةاملناقب: ابن مرزوق-390
.ب26-أ 26، ورقة بستان األزهار: ابن الصباغ القلعي-391
.105-104، 56، ص روضة النسرين: ابن صعد-392
.129، ص املصدر نفسه-393
.195-194، ص املصدر نفسه-394
.29-28/ 2وصف إفريقيا،-395
.أ32، ورقة روضة األزهار يف التعريف بآل حممد املختار-396
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.امليدان االقتصادي واالجتماعي من خالل عمليات التضامن هذه والتكفل بالفقراء واحملتاجني واإلنفاق عليهم
ض الفئات ميسورة احلال يف املغرب األوسط قد سامهت يف حتسني مستوى معيشة         وال سبيل لإلنكار أن بع    

تكفل ذوي الكفاف بالفقراء يف جمتمع املغرب األوسط،         ناألفراد؛ فقد ذكرت لنا كتب النوازل صورا هامة م        
عمران املشدايل عمن تصدق من أضحيته على فقري هل يسوغ للفقري بيع ما تصدق به عليـه مـن       فقد سئل "
398".عن قوم يعينون أشجارا من التني والعنب للضعفاء واملساكني: "وسئل أيضا ابن مرزوق397،"لكذ

ومن خالل صور التضامن والتكافل هذه نستطيع القول أن السلطة والصلحاء يف جمتمع املغرب األوسط قد        
   ألحيان إىل جهـة الـصلحاء،      متوازيني إن مل نقل أن الثقل قد مال يف كثري من ا            اشكال ثنائية كان إحداثيا

ففرضت األوىل نفسها على اتمع بقوة امللك والسلطان، وفرضت الثانية نفسها بقوة الكرامـات والزهـد                
واإلميان وبساطة العيش وخوارق العادات، وساهم كل منهما إىل جانب بعض الفئات ميسورة احلال يف حتسني 

.ملسامهة يف رأب فجوة التفاوت الطبقي بني فئات هذا اتمعمستوى املعيشة فيه، والتقليل من درجة الفقر وا
على هذه املعطيات اليت اعتمدنا عليها، بل تتعدى إىل دراسة نسبة     طإن دراسة مستوى املعيشة ال يرتكز فق      

األمية أو املستوى الثقايف أيضا، غري أنه من الصعب إثبات ذلك يف غياب معطيات دقيقة نتوصل من خالهلا إىل         
معرفة نسبة التعلم يف جمتمع املغرب األوسط، فضال عن  دراسة احلالة الصحية هلذا اتمع واليت آثرنا احلديث                  

.عليها بوضوح الحقا
ـ 927-588(إن مستوى املعيشة يف جمتمع املغرب األوسط يف الفترة ما بني             تعـد  )م1520-1192/هـ

هذا اتمع سياسية كانت أو اقتصادية؛ فإذا كانت أزمة اجلوع           مسألة نسبية متغرية تبعا للظروف اليت يعيشها      
يف مستوى املعيشة تمع املغـرب  أو الوباء من بني العوارض أو األزمات املفاجئة اليت تؤدي إىل حدوث خلل 

.األوسط، فما هي أسباب حدوث هذه ااعات؟ 
-سبابقراءة في األ-المجاعات واألوبئة في المغرب األوسط: ثانیا

أسباب حدوث المجاعات- 1
قبض الناس "من املعلوم أن ااعة تأيت كنتيجة حتمية عن مجلة من املسببات واليت أرجعها ابن خلدون إىل 

أيديهم عن الفلح يف األكثر بسبب ما يقع يف آخر الدولة من العدوان يف األموال واجلبايات أو الفنت الواقعة يف 
اخلوارج هلرم الدولة، فيقل احتكار الزرع غالبا، وليس صالح الزرع ومثرته مبستمر انتقاص الرعايا وكثرة 

الوجود وال على وترية واحدة، فطبيعة العامل يف كثرة األمطار وقلتها خمتلفة، واملطر يقوى ويضعف ويقل 
فقد االحتكار عظم ويكثر الزرع والثمار والضرع على نسبته، إال أن الناس واثقون يف أقوام باالحتكار فإذا 

توقع الناس للمجاعات فغلى الزرع وعجز عنه أولوا اخلصاصة فهلكوا، وكان بعض السنوات االحتكار مفقود 
399".فشمل الناس اجلوع

.36/ 1، املعيار املعرب: الونشريسي-397
.أ60/ 2،  الدرر املكنونة: املازوين-398

.282، ص املقدمة-399
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:ومن هذا النص ميكن أن نستخلص أسباب ااعات يف نقطتني أساسيتني مها كما يلي
حني وتدهور الوضع السياسي بسبب احلروب والفنت، متثلت يف كثرة الضرائب على الفال: أسباب بشرية*

.الناس للزرع) ختزين(فضال عن قلة احتكار 
ارتبطت وثيق االرتباط بالعامل املناخي ومدى وقع تغرياته على الزرع والضرع، وسنحاول : أسباب طبيعية*

.التفصيل يف كل سبب على قدر ما جتود علينا املصادر من معطيات
ریة األسباب البش- أ
الضرائب وأثرھا على النشاط الفالحي-1أ

ال سبيل إىل اإلنكار أن الضرائب مبختلف أنواعها تعترب من أهم املوارد املالية اليت تساهم بدرجة أكرب يف 
دخل الدولة، فال غرو فقد ربط ابن خلدون هذه الضرائب بعمر الدولة واليت تكتفي يف بداية عهدها بفرض 

كالزكاة والعشور واخلراج واجلزية، يف حني تستحدث الدولة آخر عمرها ضرائب ومغارم الضرائب الشرعية
ويؤذن ذلك باختالل العمران "جديدة، وبذلك تكثر الوظائف على الفالحني والتجار والباعة يف األسواق 

400".ويعود على الدولة وال يزال بذلك يتزايد إىل أن تضمحل

سياسية ضرائبية حمكمة، السيما تانتهجقدم12/هـ6ين وحىت اية القرن ومن املعلوم أن دولة املوحد
6فخالل القرن 401وأا قد نبذت ما استحدثه املرابطون من ضرائب ومغارم ال شرعية أواخر دولتهم،

واجلزية وأمخاس املعادن 402م كانت ضرائب املوحدين شرعية اقتصرت على الزكاة والعشور واخلراج12/هـ
، وكانت الدولة تستويف من بالد املغرب األوسط وحده جباية وافرة، فأتسع خراجها على عهد اخلليفة والغنائم

يرتفع إليه خراج إفريقية ومجلته كل سنة وفر مائة ومخسني "حيث كان ) يوسف بن عبد املؤمن(أيب يعقوب 
ن يصلها أيضا يف فترات وقد كا403،"بغال هذا من إفريقية وحدها خال جباية وأعماهلا وتلمسان وأعماهلا

من إفريقية أربعة آالف فرس ومائة ومخسني محال من املال الصامت، وكان الذي وصل من تلمسان : "أخرى
404".ونظرها ألف فرس ومخسني محال من املال الصامت

نت لقد اتبعت الدولة املوحدية يف ذلك سياسة حازمة مع عمال اجلباية حماسبة هلم حسابا عسريا، فقد كا

.263، ص املصدر نفسه-400
: ، بريوت1حتقيق حممود علي مكي، طنظم اجلمان لترتيب ما سلف من أخبار الزمان، : ، ابن القطان)6الرسالة (64/ 1رسائل موحدية،-401

.194-193م، ص 1990، دار الغرب اإلسالمي
، أما 302، ص روض القرطاس: ابن أيب زرع: رث واملاشية، أنظريقصد بالزكاة عند املوحدين زكاة الفطر، أما العشور فيقصد ا زكاة احل-402

م حيث 1160/ هـ555اخلراج يف الدولة املوحدية فيشري ابن أيب زرع أن عبد املؤمن بن علي هو من فرضه بعد عودته من غزوة املهدية سنة 
وكسرها من بالد إفريقية من برقة إىل بالد نول من السوس األقصى بالفراسخ واألميال طوال وعرضا فأسقط من التكسري الثلث من اجلبال : "يقول

ول من أحدث ذلك يف والشعراء واألار والسباخ والطرقات واحلزون، وما بقي قسط عليه اخلراج وألزم كل قبيلة قسطها من الزرع والورق، فهو أ
، لكن عز الدين عمر موسى يشري إىل أن هذه الرواية ختلط ما بني طريقة جباية اخلراج وفرضه، ألن 260، ص روض القرطاس: أنظر" املغرب

.  203-180، ص النشاط االقتصادي يف الغرب اإلسالمي: اخلراج موجودا قبل فترة املوحدين بكثري، أنظر
.181ص ، ملعجبا: املراكشي-403
.331، ص املن باإلمامة: ابن صاحب الصالة-404



74

تقوم بنقلهم من مكان إىل آخر حىت ال تشتد شوكتهم، فإذا تبني أم غصبوا كان مصريهم االمتحان أو 
العقاب مبصادرة أمواهلم، فقد عوقب هلذا السبب شيخ كومية أيب زكريا بن حيون وابنه الذي كان مشرف 

ية يف مناطق أخرى من ومثلهم كان مصري العديد من عمال اجلبا405م،1183/هـ579تلمسان وغريهم سنة 
بالد املغرب، وكل ذلك من أجل احلفاظ على أموال الرعية والدولة من النهب، وقد جعلت الدولة املوحدية 

406.القبيلة هي الوحدة األساسية جلمع هذه الضرائب يف البالد الشرقية والغربية على حد سواء

وحدية من توفري موارد ضخمة قامت باستغالهلا يف وبفضل هذه السياسة الضرائبية احملكمة متكنت الدولة امل
وخصوصا فترة 407خمتلف املشاريع العمرانية وبناء وتشييد املرافق الضرورية يف املدن والبوادي على حد سواء،

408).م1198-1184/هـ595-580(حكم اخلليفة يعقوب املنصور 

العقاب تسري حنو االضمحالل جلملة من غري أن هذه السياسة الضرائبية بدأت يف فترة ما بعد موقعة
األسباب؛ من بينها العامل الطبيعي كتوايل سنوات القحط وااعات وما جنم عنه من غالء يف األسعار، 

فال ريب أن 409باإلضافة إىل العامل السياسي بسبب كثرة الفنت والثورات فتعذرت اجلباية وتناقص اخلراج،
من رم جديدة من أجل جتاوز هذه األزمة وسد نفقات اجليش، واألسوأاملوحدين قد استحدثوا ضرائب ومغا
وال شك يف أن ذلك قد سرع عملية االحنطاط االقتصادي الذي 410ذلك استخدام هذا اجليش يف مجعها،

ولعل ذلك ما يفسر أيضا موجة ااعات والغالء اليت مل يكن العامل الطبيعي 411شهدته الدولة يف هذه الفترة،
.السبب يف حدوثهاوحده هو 

وجمتمع املغرب األوسط مل يسلم من هذه التعسفات الضريبية يف اية احلكم املوحدي، مث زمن الدولة 
معرفة نظامها : احلفصية املسيطرة على األجزاء الشرقية منه يف أغلب فتراته املتأخرة، والذي يهمنا هنا هو

412.دراسةاجلبائي حبكم اال اجلغرايف الذي اخترناه لل

النظام الضریبي للدولة الحفصیة-
باإلضافة إىل الضرائب الشرعية من زكاة وخراج وجزية وعشور؛ فقد تعددت اايب زمن احلفصيني 

.155، ص )املوحدي(البيان املغرب : ابن عذاري-405
.179-176، ص املرجع السابق: عز الدين عمر موسى-406
.14، ص م 13/ هـ7أزمة احلكم املوحدي يف النصف األول من ق : حممد زنبري-407
.286، ص روض القرطاس: ابن أيب زرع-408
، املوحدون وأزمات اتمع: ، حممد املغراوي339، 267-266، 253- 252، ص )املوحدي(البيان املغرب : ابن عذاري: نظرأ-409
.173-164ص 
املصدر : ابن عذاري: يتبني ذلك من خالل إلغاء اخلليفة الرشيد مث الواثق املغارم املفروضة قبلهم واالقتصار فقط على الضرائب الشرعية، أنظر-410

.455، 284، السابق
حممد : ويري بعض الباحثني أن سقوط الدولة املوحدية يعزى بالدرجة األوىل إىل العامل االقتصادي ومن بينه ضعف مداخيل اجلباية، راجع-411
.  23-9، ص املرجع السابق: زنبري
صية عن اإلمارة الزيانية تساوقا مع التسلسل وقد آثرت بداية احلديث عن النظام الضرييب احلفصي حبكم أسبقية ظهور السلطة احلف-412

.الكرنولوجي لتاريخ هذين احلكمني
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مشكلة بذلك ثقال على خمتلف الفئات العاملة، أين فرضت مجلة من املكوس على التجار واحلرفيني والباعة 
ت عنه مسألة الفقيه أيب العباس أمحد البجائي الشريف، واليت فوذلك ما كشيف جباية وأعماهلا، 413باألسواق

حول موضع كثر فيه الظلم واجلور وانتشرت فيه ) م1523/ هـ930تـ (استفىت فيها ابن احلاج التلمساين 
خمتلف اآلفات كشرب اخلمر،  وكثرت فيه أعمال املكس على الباعة يف األسواق؛ وهناك من اضطر إىل 

يف هذا املوضع ألخذ العلم عن علمائه دون قدرته على تغيري املنكر إال قليال، فهل جيوز له شراء املكوث
هو هجرة : املبيعات اليت عليها مكس إن حتتم عليه األمر دون أن يقع يف املهالك؟ فكان جواب الفقيه املذكور

ال يأخذ إال من يلتمس فيهم الورع، املكان املقصود وعدم املكوث فيه إال إذا انسدت به السبل، وأن العلم 
ويتجنب شراء املأخوذ يف املكس من غاصبه ويشترى مما بقي " كما أنه ال يشتري من املبيعات إال ما حيتاج إليه

وذلك ما يوضح أيضا موقف الفقهاء املعارض ألعمال املكس وسائر األعمال اليت مل 414،"على ملك صاحبه
415.يقرها الشرع

لف اخلطايا واملغارم اليت تلزم السلطة األفراد على دفعها، كالغرامة املالية اليت يدفعها املسجون إضافة إىل خمت
تفرض الدولة على الرعية ضرائب توال ننسى أيضا أنه يف حالة احلرب أو الثورا416حىت يطلق سراحه،

ل املناطق اليت حيتلوا قسرا، جديدة، كما أن الثوار املناهضني للسلطة كانوا غالبا ما يفرضون اجلباية على أه
ونازلوا جبل أوراس واقتضوا جبايته "فقد حتالف الوزير سليمان بقسنطينة مع صاحب بسكرة يوسف بن مزين 

417".ومغارمه

وال شك يف أن الرعية قد ضاقت ذرعا ذه السياسة الضرائبية احفة، وكانوا كثريا ما ميتنعون 
ما "د شكا أمري جباية للسلطان أيب عنان املريين أيام دخوله إىل املغرب األوسط عن دفع الضرائب ويتعنتون، فق

ومل يكن أبو احلسن املريين ليحط الربع من 418،"تلقاه من أهل عمله من االمتناع من اجلباية والسعي يف الفساد
ومن 420من جهة،إال ألنه يعلم بثقلها على الرعية419م،1348/ هـ749املغارم يف جباية عندما دخلها سنة 

جهة ثانية استمالة الرعية وحتسني صورته يف خمايلهم، وهذا األمر له داللة قوية على حساسية مسألة الضرائب 
. واملغارم بالنسبة للدولة والرعية معا

. 206-205/ 5،جامع مسائل األحكام: الربزيل-413
.16-14، صالبستان: ابن مرمي-414

مطالع التمام : اع اهلنتايتالشم: راجع خبضوض مسألة إغرام ذوي اجلنايات واإلجرام زيادة على ما أقرته أحكام الشريعة يف العهد احلفصي-415
هـ 1424منشورات وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، : ، حتقيق عبد اخلالق أمحدون، اململكة املغربيةونصائح األنام ومنجاة اخلواص والعوام

–2003.
.208/ 5جامع مسائل األحكام، : الربزيل-416
.621/ 7العرب،: ابن خلدون-417
.93ص التعريف بابن خلدون، ، 601/ 7املصدر نفسه،-418
.559/ 7املصدر نفسه،-419
.236، ص املسند: ابن مرزوق: مشلت سياسته تلك كل البالد ففي بالد اجلريد رفع عنها مغرما يسمى القطيع، أنظر-420
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فقد رد األرض اليت قطع أبوه "كما ال ننسى أيضا إصالحات السلطان احلفصي الواثق يف اال اجلبائي 
- هـ797(ومثله فعل السلطان أبو فارس 421،"ى أهلها وحما رسوما ووظائف كانت على الناسشجرها عل

422".ورفع املظامل عن اخللق"حيث ألغى الضرائب غري الشرعية )م1434-1394/هـ838

ومل تكن حماولة اإلصالح هذه نابعة من السلطة احلاكمة فقط، بل برز دور الصلحاء أيضا لوضع حد هلذه 
ظامل والتجاوزات يف حق أموال الرعية، فقد طالب العامل الصويف سعادة الرياحي من عامل الزاب منصور بن امل

فضل بن مزين بإعفاء الناس من املكوس والظلمات، لكنه امتنع عن ذلك وقرر هذا العامل الصويف حماربته 
423".واعتزم على اإليقاع به فحال دونه عشائر أصحابه"

هذه املغارم كانت تساهم جبزء هام يف اجلباية اليت يستفيد منها املخزن احلفصي؛ فقد سهر ونظرا لكون 
تنظيم عملية مجع الضرائب تنظيما حمكما، فكان عمال اجلباية يقبضون املال حبضور الشهود ويقوم ىعل

براءة ختتلف نوعيتها القابض بتسليم الرباءات املعلمة اليت يتوىل حتريرها كتاب فيحصل املستخلص للجباية على
حسب طبيعة الضريبة، فمنها براءة أكرية املخزن أو أكرية احلبس وأخرى تسلم ملكتري إقطاعات اجلند من 

424.قبل املنتفع ا من قائد اجلند أو نائبه، ومتنح أيضا ألهل الذمة بعد دفعهم اجلزية

اد وشيوخ القبائل واألعراب، وقد وتولت السلطة مجع الضرائب من أصحاب النفوذ من الوالة والقو
اعتمدت يف ذلك أيضا على محالت احمللة السلطانية يف املدن والقرى والبوادي على حد سواء، واليت غالبا ما 
تترك آثارا سلبية؛ ألا غالبا ما تتجاوز حدود مهامها خاصة عندما تقوم حبمالت تأديبية على املناطق الرافضة 

ك أعمال النهب من طرف اجلند النتزاع األموال من الرعية عنوة، ناهيك عن كون لدفع اجلباية، فتكثر بذل
425.هذه احلمالت كانت تقوم يف طريقها بإتالف املزروعات واملواشي

ومل تكن هذه احملالت هي اجلهاز األساسي جلمع الضرائب يف الدولة احلفصية فهناك من اخلطط املخزنية 
وحاكم البالد وحاكم الفحص 426صاحب األشغال: املهام أيضا، ومن هؤالءالتابعة للسلطان تتوىل هذه 

وإىل جانب 427والقائد والقبائل املخزنية وعامل اجلباية وأعوانه من كتاب وشهود وقباض وأصحاب املكوس،

.137، ص الفارسية يف مبادئ الدولة احلفصية: ابن قنفد-421
.195ص ة، الفارسية يف مبادئ الدولة احلفصي: ابن قنفذ-422
. 85-81/ 6العرب، : ابن خلدون-423
.209/ 5، جامع مسائل األحكام: الربزيل-424
.531/ 1املدينة والبادية بإفريقية يف العهد احلفصي،: حممد حسن-425
ها وصرفها، وكان وهي اخلطة اليت استمدها احلفصيون من النظام املوحدي حيث كان متوليها يشرف على استخراج األموال ومجعها وضبط-426

هو املسؤول عن األعمال املالية يف الواليات وعن حماسبة العمال بأمر من اخلليفة، وكان لصاحب األشغال كتاب يقيدون اايب ويضبطوا حبضور 
، ص املقدمة: ابن خلدون:شهود، وبعد ذلك ترفع إىل اخلليفة يف اخلرائط فيختمها خبامته، وتدفع األموال كلها إىل أمني املخزن حلفضها، أنظر

املوحدون يف الغرب اإلسالمي تنظيمام : عز الدين عمر موسى، 241، 237، 227، ص )املوحدي(البيان املغرب : ، ابن عذاري232
.169، ص 1991- هـ1411دار الغرب اإلسالمي، : ، بريوت1، طونظمهم

.532/ 1املدينة والبادية،: حممد حسن-427
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ذلك اعتمدت الدولة احلفصية على القرية كوحدة أساسية جلمع الضرائب، فيتوىل لذلك أعيان القرى ويقومون 
جيل أمساء املطالبني بدفع اجلباية ومجيع الوظائف املخزنية اليت تسلط عليهم، مث يتم تسليمها إىل أعوان بتس

428.السلطان

وبالرغم من هذه اجلهود املضنية يف مجع الضرائب، فإنه ال خيفى أن اجلهاز الضرائيب يف ظل الدولة احلفصية 
فقد سبق وأن أشرت إىل خمتلف املكوس واملغارم قد عرف خلال يف بعض األزمنة خصوصا يف أواخرها،

املستحدثة، فكثرت بذلك االجتاهات املطالبة جبمع الضرائب، وعمد أمراء القرى وغريهم من ذوي السلطة إىل 
. غصب أموال الناس بالباطل، فساد الظلم والغصب يف املدن والقرى والبوادي على حد سواء

یةالنظام الضریبي للدولة الزیان-
مل يكن النظام الضرييب يف الدولة الزيانية بأحسن حال منه يف الدولة احلفصية، بالرغم من وصية أيب محو 

ال حيملنك حب املال على املساحمة يف جور العمال، فإنه إذا هلكت الرعايا : "الزياين البنه وويل عهده قائال له
لكن شتان بني الواقع السياسي وما 429،"النماء والرزق، وإذا عوملت الرعية بالرفق كثر فيها ةعدمت اجلباي

.جاءت به مثل هذه الوصايا النظرية اليت مل تكن سوى حربا على ورق
وكغريها من الدول أيضا عرفت الدولة الزيانية نظاما ضرائبيا كان يف كثري من جوانبه امتدادا للنظام 

لزاوية بالنسبة للواردات املالية للدولة الزيانية، ومن الضرييب املوحدي أيضا، فشكلت هذه الضرائب احلجر ا
مجلتها الزكاة وهي الصدقات اليت جتمعها الدولة من األغنياء عينا ونقدا وتودع يف بيت مال املسلمني، أما 

وحبكم وجود أقلية غري مسلمة يف جمتمع الدولة 430العشور فهو ضريبة األرض واملستمدة من ضريبة اخلراج،
/ هـ9قد كانت تفرض عليهم اجلزية، حيث قدرت اجلزية املفروضة على يهود البادية خالل القرن الزيانية ف

431.درمها بالوزن الشرعي40دنانري أي ما يعادل 4م على سبيل املثال بـ 15

اكتفت الدولة الزيانية يف بداية عهدها بفرض ضرائب قليلة، حيث قدرت قيمة املكوس املفروضة على 
على بضائع التجار اليهود والنصارى، %10من مجيع البضائع أو املال الناتج عنها، و%2.5املسلمني التجار 

ومل تستمر الدولة الزيانية بنفس هذه الوترية بل أحدثت مكوس ومغارم مجركية ال حصر هلا، واليت بلغت 
432.رىأشدها أواخر عهد دولة بسبب ضعفها ورغبتها يف احملافظة على اجلهاد ضد النصا

واليت من الواضح أن التجار يدفعوا عن سلعهم 433وأهم هذه الضرائب ضريبة مجركية تعرف بالعشر،

.206/ 5ئل األحكام، جامع مسا: الربزيل-428
.9، ص واسطة السلوك يف سياسة امللوك-429

)نازلة سئل عنها الوغليسي (ب، 161-أ 153/ 1، الدرر املكنونة: املازوين-430
.253/ 2املعيار املعرب،: الونشريسي-431

،302-2/301إفريقيا  :، مارمول كرخبال 23/ 2وصف إفريقيا،: الوزان-432
Dufourcq : L’espagne catalane, p 521, Atalla Dhina : Le royaume  Abdelouadide, p 174 -175

وهي اليت سنها اخلليفة عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه على التجار غري املسلمني الذين يدخلون بضائعهم لدار اإلسالم نتيجة للمعاملة اليت -433
ومن التجار املسلمني ربع العشر إذا بلغ مثن السلعة ،ر أن يؤخذ من التجار الذميني نصف العشريتلقاها التجار املسلمون يف دار احلرب، حيث أم
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عند أبواب املدن، أين كان التاجر يتعرض إىل معاملة قاسية من طرف من يتوىل تلك املهمة من أهل الذمة 
سلع يريد إدخاهلا خفية وربا من دفع يهودا أو نصارى، فيقومون بتفتيش التاجر املسلم إن كان يف حوزته 

املغارم عليها، وحىت النساء مل يسلمن من هذا التعسف عند أبواب املدن فتتوىل يهوديات تفتيشهن، مما يدل 
ذلك على جلوء الدولة الزيانية يف هذه الفترة إىل تولية أهل الذمة خاصة اليهود يف أعمال اجلباية، وهذا ما جعل 

لمني، وكل هذه التجاوزات كانت بتلمسان وأعماهلا؛ حىت قام أبو احلسن املريين بإلغائها هلم سلطة على املس
م، ومل يعد بعد ذلك للذمي والية على مسلم يف أعمال 1334/ هـ735عندما استوىل على تلمسان سنة 

434.اايب يف تلك الفترة

كان قد ) م1424-1411/ هـ827-814(غري أن السلطان عبد الواحد بن حممد بن تاشفني الزياين 
اختذ أعوانا من اليهود جلباية األموال أيضا، وقبض األعشار من التجار األجانب املترددين على سواحل املغرب 
األوسط، فاستغلّ اليهود هذه املكانة وتطاولوا على الرعية بشىت أنواع التعدي وأكل أموال الناس بالباطل 

435.وتوظيف ضرائب متنوعة

م أصبح متويل مهنة قبض العشر يف تلمسان، يسمى 15/ هـ9ن من الواضح جدا أنه يف أواخر ق لك
صاحب الباب أو املعشر، والذي خيتار من ذوي البيوتات العريقة هناك، وختتلف قيمة العشر من دون شك 

فال 436ينارا،د20بالزبد اجليد بنحوحسب نوع السلعة وحجمها، حيث قدرت قيمة عشر ثالثة قرون مملوءة
شك أن املغارم واملكوس اليت تأخذ على السلع عند أبواب املدن قد أثرت حتما على العالقات اإلنتاجية بني 

.املدن والبوادي، أو بني املدن نفسها داخلية كانت أم مدن ساحلية
انت اإلدارة والثانية نني يف حني ك437األوىل بوهران: وقد عرفت الدولة الزيانية إدارتني للجمارك

املركزية هلما بتلمسان، وقد قررت الدولة الزيانية أخذ العشر من قيمة السلع كضريبة مجركية على السفن 
يأخذ العشر من التجار ) م1388-1358/هـ791-760(األجنبية الوافدة للتجارة، فكان أبو محو الثاين 

تنازل عن نصف ) م1303-1282/ـه703-681(ولكن السلطان عثمان بن يغمراسن 438األجانب أيضا،
439.العشر مللك األرغون، رغبة منه يف تنشيط احلركة التجارية بني بالده واملمالك النصرانية

وطريقة استخالص الضرائب يف الدولة الزيانية ال ختتلف كثريا عنها يف الدولة احلفصية، فكانت جتمع عن 

حسن إبراهيم : مائيت درهم فأكثر، ولإلمام احلق أن يزيد يف قيمة العشر أو ينقص منه إىل نصف العشر أو يرفعه إذا رأى مصلحة يف ذلك، راجع
.   255م، ص 1970مكتبة النهضة املصرية، : لقاهرة ا،النظم اإلسالمية: حسن وعلي إبراهيم حسن

.285، ص املسند الصحيح: ابن مرزوق-434
.أ96/ 3، 170، نسخة مصورة عن خمطوط اخلزانة احلسنية بالرباط، رقم زبدة التاريخ وزهرة الشماريخ: ابن األعرج-435
.65-63، ص الروض الباسم: عبد الباسط-436
.302/ 2ا، إفريقي:مارمول كرخبال-437
.301/ 2املصدر نفسه،-438
: م، أنظر1286-هـ696وذلك بناء على املعاهدة اليت وقعها السلطان أبو سعيد عثمان بن يغمراسن سنة -439

Dhina : Les Etats de l'Occident musulman , p 479.
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، أما أهل القرى الذين "مبلغا من املال جرى االتفاق عليهالذي يدفع ألعوان السلطان "طريق شيخ القبيلة 
ميتنعون يف بعض األحيان عن دفع الضرائب فإن السلطان عندئذ يتوىل األمر بنفسه أو يرسل بعض أجناده 

440.جلمعها بالقوة

د فقد كانت معروفة أيضا بالدولة الزيانية، وممن توالها حممد بن أمحد بن سعو441األشغالصاحبأما خطة
لفترة قصرية يف 443وإبراهيم اآلبلي442اخلزاعي التلمساين يف عهد السلطان أيب سعيد عثمان بن يغمراسن،

وحيىي بن أيب العيش اخلزرجي 444م،1308/هـ708عهد السلطان أيب محو موسى األول يف حدود سنة 
445.م يف عهد السلطان أيب محو الثاين1373/ هـ775التلمساين اإلشبيلي األصل قبل سنة 

مكاملغر: "وقد سبق أن أشرنا أن الدولة الزيانية قد فرضت على التجار والباعة يف األسواق مجلة من املغارم
، "على احلطب والبيض والدجاج وسائر املرافق اليت يفتقر إليها القوي والضعيف وإجحاف الضعيف ا أشد

فاء سلعة منه؛ حيث حيمل الوالة التجار مسؤولية ناهيك عن املغرم الذي فرضته يف حالة سرقة املخزن أو اخت
446.غرمها سواء بتغرمي مقدار مخسة من املخازن أو بأخذ السلع منهم

لقد تعدت هذه الضرائب جمراها الشرعي يف تلمسان وأعماهلا، ومل تكتف السلطة بذلك بل استحدثت 
" إيبزغدن"والذي يسمى بالرببرية " واملطوىاحلبل"ألقاب ومظامل مل يظهر مثلها يف مكان آخر، مثل ما يسمى 

وهو مطالبة من خيرج مسافرا من وطنه بسبب الفقر واحلاجة ومل يترك مستغال، يطالب بدفع هذا املغرم من 

.487/ 3اجلزائر يف التاريخ،: ، ضمن كتاباحلياة االقتصادية واالجتماعية لدولة بين زيان: عطا اهللا-440
، خالد 179م، ص 1993ديوان املطبوعات اجلامعية، : ، اجلزائريف دولة بين عبد الوادنظم احلكم: بوزياين الدراجي: أنظر عن هذه اخلطة-441

تاريخ : احلريري، عيسى84-83، ص ورقات عن حضارة املرنني: ،  املنوين135-134، ص الدولة الزيانية يف عهد يغمراسن: بلعريب
.270م، ص 1985-هـ 1405دار العلم : ، الكويت1، طاملغرب اإلسالمي واألندلس يف العصر املريين

.205، ص البيوتات األندلسية يف املغرب األوسط. ، رفيق خليفي208/ 1بغية الرواد،: حيىي بن خلدون-442
اآلبلي شيخ العلوم العقلية، أصله من األندلس من أبلة من بالد اجلوف، انتقل أبوه و حممد بن إبراهيم بن أمحد العبدري التلمساين الشهري به-443

م، ونشأ يف 1282-هـ 681وعمه إىل تلمسان وعمال يف بالط سلطاا يغمراسن، فتزوج أبوه ابنة القاضي حممد بن غلبون فكانت والدته سنة 
ابن خلدون واملقري : ا العقلية منها، وتتلمذ على يده ثلة من علماء املغرب أمثالرعاية جده القاضي فكان مياال ألخذ العلوم فنبغ فيها خصوص

: ، حيىي بن خلدون53، 49، 41–40، ص التعريف بابن خلدون: ابن خلدون: م، أنظر1356-هـ 757وغريهم، وكانت وفاته سنة 
، حتقيق سعيد أعراب وعبد يف أخبار القاضي عياضار الرياضأزه: ، املقري340/ 1جذوة االقتباس،: ، ابن القاضي1/120املصدر السابق،

، 5/244،نفح الطيب: ، نفسه19805/60-هـ1400للجنة املشتركة لنشر التراث اإلسالمي، : اإلمارات العربية-السالم اهلراس، املغرب
دار بن : ، بريوت1ط ، حتقيق عبد اهللا الكندري،ملعرفة من ليس يف الديباجكفاية احملتاج: ، نفسه416–411، ص نيل االبتهاج: التنبكيت
، البيوتات األندلسية يف املغرب األوسط. رفيق خليفي،219–214، ص البستان: ، ابن مرمي319، ص 2002- هـ1422حزم، 

.200-188ص
.51، ص املصدر السابق: ابن خلدون-444
، ص البيوتات األندلسية يف املغرب األوسط. ، رفيق خليفي80، ص ينروضة النسر: ، ابن األمحر1/104،بغية الرواد: حيىي بن خلدون-445

152.
.285، ص املسند: ابن مرزوق-446
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فضال عن أن أهل الدور 447البالد ليسافر إليها وإن غاب لسنوات طويلة يطالبون ذريته بدفع هذا املغرم عنه،
448.مسان كانوا يدفعون وظيفا على ذلكاملنتفعني باملاء يف تل

وال يفوتنا أن نشري إىل حاالت احلروب والفنت اليت تفرض بسببها ضرائب جديدة على الرعية من طرف 
السلطة أو الثوار املناهضني هلا أو من طرف احتالل خارجي، عندئذ تفرض اجلباية عن املناطق اليت ختضع 

رنا من خالل مناذج كثرية، إذ يشري ابن خلدون عند احلديث عن للطرف املناهض وهذا ما أكدته مصاد
"استبداد أيب سامل املريين على اجلزائر واستئثاره جببايتها لصاحله فيقول وأقام سامل على أمره من االستبداد : 

وال شك أن ذلك يضر بالرعية كثريا ويؤدي إىل انتشار الفقر 449،"واستضافة جبايتها لنفسهبتلك األعمال 
. ينهمب

يقول ابن وال يفوتنا القول هنا أن الدولة الزيانية كانت يف إحدى فتراا تدفع اجلباية للدولة املرينية،
ومل يزل هذا األمري أبو تاشفني مملكا على تلمسان، ومقيما فيها لدعوة صاحب املغرب أيب العباس : "خلدون

450".يهابن السلطان أيب سامل مؤديا الضريبة اليت فرضها عل

وال ريب يف أن الرعية قد ضاقت ذرعا من هذه السياسة الضرائبية احفة حىت قام أبو احلسن املريين 
451.م1334/هـ735بإسقاط هذه املظامل  والغصوبات عن تلمسان وأعماهلا عند احتالله هلا سنة 

ين، فقد يستعني التاجر بأحد أفرزت ثقل هذه املغارم على التجار سلوكات عديدة داخل اتمع الزيا
الصلحاء إلدخال سلعه دون علم هذا الويل بوجود سلع يف راحلة التاجر، فيسلم التاجر من دفع املغرم عليها 

وقد يلجأ التاجر أيضا إىل استخدام احليلة من أجل إدخال سلعه خفية 452بربكة هذا الويل حسب اعتقادهم،
عقاب يكون عسريا إذا ما علم صاحب الباب مبثل هذه املخالفات، تفاديا لدفع العشر عليها، وال شك أن ال

453.عندئذ يلجأ التاجر إىل طلب الوساطة من ذوي اجلاه أو العلم حلل مثل هذه املشاكل

وقد كانت الدولة الزيانية تعفي من الضرائب بعض الفئات ممن كانت ترجوا خدمام، فقد أعفى السلطان 
بن يغمراسن فئة اجلند النصارى من الضرائب مبوجب املعاهدة اليت عقدت بينه وبني الزياين أبو سعيد عثمان

.286-285، ص املصدر نفسه-447
.ب25، ورقة نوازل: ابن مرزوق احلفيد-448
.288-287/ 7العرب،-449
.757/ 7املصدر نفسه،-450
.286، ص املسند: ابن مرزوق-451
مسعت الناس يوما يتحدثون عنه : "ابن مرزوق هذه الواقعة اليت وقعت ألحد التجار يف تلمسان مع الشيخ أمحد بن منصور فقالفقد روى لنا-452

. أن رجال كان له متاع خارج البلد، وشيء من الفلفل حيمله على بغلته، ألن يدخل به البلد وكان عليه مغرم ثقيل: فقالوا أحواله اليوم غريبة وهي
خ أبا العباس وهو داخل البلد فحلف عليه التاجر أن يركب ورائه فركب، فلما رآه ركب هرب رجاء أن ال يتعرض له يف الباب فيسلم فلقي الشي

فقال له -يف معرض التهكم-وأي شيء يكون حتيت؟ املتاع والفلفل : ما هذا الذي حتتك فقال له: من املغرم، فلما دخل قال له البواب سيدي أمحد
هو واهللا : كذا، فقال له التاجر: يا بين حريتين فإن زرعك هذا سئلت عنه فقلت: يدي، فلما دخل إىل البلد جاء التاجر إىل دابته فقال لهأدخل يا س

.                    180، ص املناقب املرزوقية: ابن مرزوق: ، أنظر"ما قلت يا سيدي، وكان الشيخ يضنه زرعا
.65-63، ص الروض الباسم: عبد الباسط-453
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.     السابق ذكرها 454م1296/ هـ696ملك األراغون سنة
ونظرا للمكانة الرفيعة اليت يتمتع ا العلماء يف جمتمع الزياين؛ فإن السلطة غالبا ما تعفي البعض منهم من 

مغارم ووظائف "ى السلطان أبو تاشفني العامل التاجر أمحد بن عمران البجائي من خمتلف الضرائب، فقد أعف
ملكانته العلمية والدينية، وقد أقطع أحد األمراء لتلميذ أمحد بن 455" السلع وأعطاه مع ذلك مائيت دينار ذهبا

.  لصالحه وورعه456يوسف الراشدي حممد بن علي املصرايت أرضا وأعفاه من ضرائبها 
قد برز دور الصلحاء بقوة أيضا كطرف معارض للسلطة ضد أشكال املكوس واملغارم املفروضة على و

"عامة الناس، فقد شارك الصويف أبو عبد اهللا بن شعيب مع العامة يف ضرب املكاس حمتجا بقوله ليس يف : 
ة التجارة حىت وقد اختار أهل العباد مكانا بالقرب من موضع ضريح أيب مدين ملمارس457،"الشريعة مكس

يدخلون السلع دون دفع الضرائب عليها حىت ضاقت اايب يف تلك الفترة فشكا العامل هؤالء إىل السلطان 
وقد كان الناس امللزمني بدفع 458وأراد أن يهدم هذا املوضع فدعا عليه والد بن مرزوق فمات شر ميتة،

459.ه حىت يدفع الظلم عنهمالضرائب يهربون إىل حرم الشيخ أمحد الغماري ليستجريوا ب

هذا باقتضاب عن النظام الضرييب الذي عرفه املغرب األوسط زمن الدراسة، ولسنا هنا يف معرض التفصيل 
بقدر ما يهمنا أن نعرف املظامل والتجاوزات اليت مورست ضد الرعية باستحداث السلطة وبعض املستبدين 

.ى النشاط الفالحي بالدرجة األوىلملغارم ووظائف غري شرعية، ومدى تأثري ذلك عل
فإذا كان عامل البادية هو املتضرر بالدرجة األوىل من مظاهر الظلم والغصوبات؛ فما هي أهم الضرائب اليت 

فرضت على البوادي والقرى؟ وما هي آثارها على النشاط الفالحي يف املغرب األوسط؟
دراسة وتقییم: ضرائب عالم البادیة-

وعصب قوام اقتصاد املغرب 460كان النشاط الفالحي ميثل حجر الزاوية بالنسبة لعامل البادية،لئن
هذا النشاط سوف يؤثر حتما على الغذاء واإلنتاج األوسط يف الفترة الوسيطة، فإن أي خلل يصيب

ل، وا متلك فالفالحة هي العمران ومنها العيش كله والصالح جله، ويف احلنطة تذهب النفوس واألموا"معا،
ويف ذات السياق يضيف ابن العوام 461،"وببطالتها تفسد األحوال وينحل كل نظام... املدن والرجال

454- Dhina : Les Etats de l'Occident musulman, p 479.
.43، ص كفاية احملتاج :نفسه،90/ 2نيل االبتهاج،: التنبكيت-455
.ب113، ورقة بستان األزهار: ابن الصباغ القلعي-456
.173، ص عنوان الدراية: الغربيين-457

.229ص املناقب املرزوقية،: ابن مرزوق-458
.221-220، ص روضة النسرين: ن صعداب-459
تـ (جتد اإلشارة إىل أن من العلماء من كان يشتغل يف البادية بالفالحة، فقد كان ابن مرزوق ميتهن ذلك، كما أن ابن احلاج التلمساين -460

: ، حيىي بن خلدون147ص ،املسند: ابن مرزوق: الذي استوطن تلمسان كان هو وبنوه من بعده حيترفون الفالحة، أنظر) م1281/هـ681
.     49-48/ 1بغية الرواد 

ضمنIbn ‘Abdùn'Le Traité d: ليفي بروفنسال حتت عنوان: ، نشررسالة يف احلسبة. ابن عبدون-461
 Journal Asiatique. Paris, 1934, p 3.
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462".بالغراسات والزراعات تكثر مبشيئة اهللا األقوات: "قائال) م12/ هـ6ق (اإلشبيلي 

أخرى، وهلذا يكون الفالحون وال شك يف أن البادية كانت املصدر الرئيس جلباية الدولة إضافة إىل موارد 
املكوس "وبالرغم من أن ابن خلدون قد اعترب أن قيمة 463أكثر الناس تضررا باإلجراءات الضريبية املتعسفة،

وهذا أمر طبيعي، 464"واملغارم والفرائض قليلة لديهم أو معدومة وكثرا يف األمصار ال سيما يف آخر الدولة
465.لبادية تشكل ال حمالة حجر العثرة أمام تطور النشاط الفالحيإال أن الضرائب املستحدثة يف عامل ا

ومن املعلوم أن مجلة الضرائب الشرعية اليت تأخذ من أهل البادية املشتغلني بالفالحة يف املغرب األوسط هي 
467.زرعوالعشور اليت أشار إليها املازوين على أا مما يدفع للفقراء من ال466زكاة احلرث واملاشية واخلراج

قد آتت -كما أسلفت-إن سياسة املوحدين الضريبية وتنظيمهم اجلبائي احملكم سواء يف املدن أو البوادي 
لكن من املؤسف 468أكلها مما أدى إىل استقرار الزراعة وتشجيع الناس عليها يف فترة ما قبل معركة العقاب،

بوادي الدولة املوحدية فترة ما بعد العقاب، غري أننا أننا ال منلك معلومات حول خمتلف املغارم املستحدثة يف ال
وتراجع النشاط 469نعلم أن مداخيل اجلبايات يف هذه الفترة قد تقلصت بسبب اضطراب األحوال السياسية،

الفالحي يف هذه الفترة عما كان عليه، ولعل ذلك كان أحد األسباب املساعدة على االيار االقتصادي الذي 
.واخر دولتهمعرفه املوحدون أ

فإضافة إىل الضرائب القانونية املذكورة عرفت بادية املغرب األوسط فترة ما بعد املوحدين مجلة 
من املغارم واإلتاوات وهذا ما بينته لنا بعض نوازل الفترة بوضوح، واليت مشلت كل الفئات العاملة داخل هذا 

ا عليهم السلطان أو عماله أو أشياخ القبائل، وهذه املغارم اال كأهل الصنعة أو احلراثني أو اجلنانني يفرضه
470.كانت تدفع  إما نقدا أو زرعا أو دقيقا أو مشعا

.2-1/ 1م 1802، مدريد، كتابة الفالحة-462
إن : "لقد جتسدت لنا البادية كمصدر جباية مهم للدولة من خالل وصية املعز لدين اهللا الفاطمي لبلكني بن زيري الصنهاجي يوم استخلفه على إفريقية واملغرب، قائال- 463

، حتقيق )القسم املغريب(أعمال األعمال : ابن اخلطيب: ، أنظر"وافعل مع أهل احلاضرة خريا.. ن أهل البادية،إياك أن ترفع اجلباية ع: نسيت ما أوصيتك فال تنس ثالثة أشياء
،أخبار الدول املنقطعة: ، ابن ظافر األزدي263/ 3البيان املغرب،: ، ابن عذاري 65م، ص 1964دار الكتاب، : ءر البيضااأمحد خمتار العبادي وحممد إبراهيم الكتاين، الد

: ، حتقيق إحسان عباس، بريوتوفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان: ، ابن خلكان34/ 1م، 1999دار الكندي، -مؤسسة محاد : ، األردن1حتقيق عصام هزامية وآخرين، ط
. 286/ 1، )ت.د(، دار صادر

.338، ص املقدمة-464
.530/ 1املدينة والبادية،: حممد حسن-465
، وجتدر اإلشارة هنا إىل أن زكاة احلرث واملاشية زمن املوحدين كانت جتمع 200-198/ 2ريقية يف العهد احلفصي،تاريخ إف: برنشفيك-466

عينا ونقدا، وتستفيد الدولة منها عينا ألا تقوم بتخزينها يف مطامري حىت يستعملها اجليش عند مروره يف محالته العسكرية، وقد جيمع هذا الزرع يف 
ل يف أوقات احلاجة، أما اخلراج فقد أسلفت الذكر أن عبد املؤمن قد فرضه على األراضي الصاحلة للزراعة وأسقط الثلث الذي مكان واحد ليشغ

.176-175، ص النشاط االقتصادي: عز الدين عمر موسى: متثله اجلبال وكل املناطق اليت ال تصلح للزراعة، راجع
.)نها أبو عبد اهللا الزواوي نازلة سئل ع(أ 32/ 2، الدرر املكنونة-467
.203-180، ص املرجع السابق: عز الدين عمر موسى-468
.22، ص أزمة احلكم املوحدي: حممد زنبري-469
.)نفس النازلة(أ 38/  2الدرر املكنونة، : ب، املازوين55، ورقة املهذب الرائق: املازوين-470
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ومن مجلة املغارم املفروضة على أهل بوادي املغرب األوسط من الفالحني وظيفا خيص الثمار يسمى بنصف 
راضي الرعوية أطلق عليها اسم خراج وغرامة األزواج احلارثة وإتاوة أخرى تأخذ على األ471األمثن،
إضافة إىل وظيفة مغرم املاء اليت كانت سائدة يف تلمسان وأعماهلا، حيث كان ساقي اجلنات يضطر 472اجلبال،

إىل دفع مغرم للرباءة لصاحب احلوز واحلراس، وهو من مجلة املغارم اليت ألغاها أبو احلسن املريين عند استيالءه 
473.على املغرب األوسط

أو 475وأوهلا الدولة474وقد كانت هذه املغارم واايب يف بادية املغرب األوسط جتمع لفائدة عدة جهات؛ 
477أشياخ العرب املتغلبني على القرى،ضأو لصاحل بع476إىل األشخاص التابعني هلا كبعض األمراء املتسلطني،

وبعض أشياخ 479أو بعض أشياخ القبائل،478أو بعض املالك العقارين الذين يكترون األرض لصغار املزارعني،
وهلذا عرف النظام اجلبائي يف بادية املغرب األوسط خلال كبريا؛ فتعددت اايب واملغارم 480الرعية املتجربين،

.وكثرت اجلهات املطالبة ا، مشكلة ال حمالة عائقا كبريا  أمام تطور النشاط الفالحي داخل هذا اال
كل هذا النظام اجلبائي املتعسف ثقال على الفالحني، فهذه الضرائب متثل ومن البديهي أن يش

يف الواقع أكثر من نصف احملصول، كما أا غالبا ما كانت تسبق عمل الفالح غري آة إن كان حرثه سيسلم 
على فال غرو فقد اعترب بعض الفقهاء تسلط السلطان اجلائر481من أي جائحة طبيعية أو من جتاوزات السلطة،

482.الزرع جائحة أيضا

وهروبا من هذه املغارم الثقيلة جلأ أغلب الفالحني إىل طلب الوساطة من ذوي اجلاه والنفوذ ليشفعوا هلم 
عمن له أرض للحراثة ويعجز عن رفع "عند السلطة أو اجلهات املسؤولة ليخلصوهم منها، فقد سئل الوغليسي 

أشترك معك يف حرث األرض على : اثني، فيأيت لذي سلطة وجاه ويقول لهاملظامل اليت ينشئها العامل على احلر
عن رجلني اشتركا يف حراثة أرض فأعطى كل : "وسئل ابن مرزوق أيضا483،"أن تلزم يل مجيع املغارم واملالزم

واحد منهما ما يلزم من البذر والغرامة وسائر املالزم، مث بعد ذلك جاء غاصب فغصب بقر أحد 

)نازلة سئل عنها أبو الفضل العقباين(ب 43/ 2، )ة سئل عنها حممد بن مرزوق نازل(ب 509/ 1املصدر السابق، : املازوين-471
.) أبو عبد اهللا الزواوينازلة سئل عنها(أ 32/  2املصدر نفسه،-472
.ب25، ورقة نوازل: ، ابن مرزوق احلفيد286–285، ص املسند: ابن مرزوق-473
.530/ 1املدينة والبادية بإفريقية يف العهد احلفصي،: حممد حسن : احلفصيةراجع عن حمصلي الضرائب يف بادية إفريقية -474
.)نازلة سئل عنها أبو الفضل العقباين، ونازلة أخرى سئل عنها حممد بن مرزوق (ب 44-ب 2/43املصدر السابق، : املازوين-475
.)نازلة سئل عنها حممد بن العباس (أ 37/ 1املصدر نفسه، -476
.ب96، ورقة زبدة التاريخ: ، ابن األعرج)نازلة سئل عنها حممد بن بلقاسم املشدايل (ب 496–أ 496/ 1در نفسه،املص-477
.)نازلة سئل عنها حممد بن مرزوق (ب 46/ 2املصدر نفسه،-478
.)نازلة سئل عنها أبو عبد اهللا الزواوي (أ 32/  2املصدر نفسه،-479
.)نازلة سئل عنها علي بن عثمان البجائي (أ 284/ 1املصدر نفسه، -480
.379، ص النوازل الفقهية واتمع: حممد فتحة-481
.)نازلة سئل عنها حممد بن العباس ( ب49/ 2املصدر السابق، : املازوين-482
.ب25/ 2الدرر املكنونة، : املازوين-483
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484".الشريكني

وما جلوء بعض الفالحني إىل مثل هذه الشراكة إال ليؤمنوا حمصوهلم من مظامل اجلباة وكثرة املغارم عليهم 
بعدم جواز هذه الشراكة، ألن القصد منها التملص -وعلى رأسهم الوغليسي-بالرغم من فتوى هؤالء الفقهاء 

485.من املغارم ال غري

ا أن أعمال السخرة لصاحل ذوي السلطة تعد مظهرا آخر من مظاهر الظلم املنتشرة يف ومن الثابت أيض
ومن أشد الظلمات : "بادية املغرب األوسط، وقد حتدث ابن خلدون عن هذه التجاوزات واستنكرها بشدة

وذلك أن األعمال من قبيل ،تكليف األعمال وتسخري الرعايا بغري حقوأعظمها يف إفساد العمران 
فإذا كلفوا العمل يف،ذلكاعتماهلماملعتملني يف العمارة إمنا معاشهم ومكاسبهم من فإن الرعية...تموالتامل

فدخل عليهم ،متموهلمبطل كسبهم واغتصبوا قيمة عملهم ذلك وهو،غري شأم واختذوا سخريا يف معاشهم
486".باجلملالضرر وذهب هلم حظ كبري من معاشهم بل هو معاشهم

مست أعمال السخرة يف بوادي وقرى املغرب األوسط اجلانب الفالحي بدرجة أكرب، فلم تتوان لقد
رجل من "النوازل بعرض البعض من صورها وأوجهها، فقد ذكر املازوين نازلة سئل عنها حممد بن مرزوق عن 

من احلرث، فيأخذ منهم أعيان القبائل يعطيه السلطان أرضا ينتفع جببايتها، فيعتمد على من حتت  شياخته يف ز
اغتصابا، ويأمرهم أن حيرثوه يف أرض اغتصبها آلخر معهم ببقرها، ويكلف فيه العمل على ) أي بذرا(زرعا 

اخلماسني أو على أرباب البقر، مث إذا حان حصاده كلفهم أيضا ومبا حوش عليه غريهم حبصاده ودرسه ودوره 
عليهم يف ذلك بعض خدامه حيركهم فيه فيفعلوا عن قهر وتصفيته وكيله ونقله على دوام ملخزنه وجيعل 

487".منه

وال مراء بأن أعمال السخرة هذه قد حولت صغار الفالحني إال أجراء؛ فقد كانوا يعملون ويكدون مقابل 
خاصة وأن العمل بنظام اخلماسة كان منتشرا يف بوادي املغرب 488أجر زهيد يتمثل يف مخس اإلنتاج،

الفالح يعيش حتت رمحة املالك وهو رهينة للفقر واجلوع، ومستواه املعيشي ال حيسد إذ كان489األوسط،
عليه، بالرغم من أنه الطرف الذي ينتج أكثر، إال أن مردوده ضئيل ال يفي حباجاته الضرورية خاصة إذا كان 

مهما اختلفت يعمل كأجري، كما أن العالقة بني مالك األراضي واملزارعني الصغار قد كانت غري متكافئة
. طبيعة هذه العالقة والنظام اإلنتاجي القائم بينهما

.أ 23/ 2املصدر نفسه، -484
.ب 25/ 2املصدر نفسه، -485
.271، ص املقدمة-486
.ب 38/ 2املصدر السابق،-487
.)نازلة سئل عنها أبو عبد اهللا الزواوي ( ب25/ 2الدرر املكنونة، : املازوين-488
.ب102-أ 102، ورقة املهذب الرائق: املازوين-489
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والعالقة اإلنتاجية 490ولعل ذلك ال خيتلف كثريا عما كان سائدا يف أوروبا فترة العصور الوسطى،
فإذا كان ختلف أوربا يف تلك احلقبة إمنا يعزى إىل 491بني املزارعني وشيوخ اإلقطاع املسيطرين على األراضي؛

هذا النظام، فكيف احلكم على املغرب األوسط الذي عرف القطاع الفالحي يف بواديه وقراه على حد سواء 
492.هذا النوع من العالقات اإلنتاجية أيضا؟

مل تقتصر أعمال السخرة يف بوادي وقرى املغرب األوسط على اجلانب الفالحي؛ فقط بل مشلت أعمال 
دفن أو جتنيد عدد من الرماة للسفر خارج بلدهم، وغري ذلك من األعمال البناء أو حراسة متاع أو عشور أو

493.جعلت الرعية ينفرون منها بطلب الوساطة عند ذوي اجلاه أو العلم أو الصلحاء لتحريرهم من هذه املظلمة

ة بأكل أموال فساد الزمان وعدم املباال"لقد تعددت مظاهر الظلم اليت طالت أهل البوادي والقرى نظرا إىل 
وقد صرح مبظاهر الظلم وضعف أحكام القضاة يف املغرب عموما أبو عمران املازوين 494،"الناس بالباطل
"القاضي قائال وقد ضعفت يف زماننا أحكام القضاة وبطلت بذلك أموال الناس، وحتصلت يف ذمم الظلمة : 

495".سدةوالعمال واخلدام وأتباعهم، وخبثت األموال بكثرة املعامالت الفا

كما سجلت لنا نوازل الفترة العديد من صور الظلم اليت متارسها بعض اجلهات املسؤولة على الرعية مثل 
واملتهم بقول ءأمري قرية كثري الظلم والعداء على أهلها يف أمواهلم بسبب أو بغريه، ويأخذ الربي"اليت تشري إىل

ل التوبة خبيث املكسب، كثري التخليط مما يتوىل أمور رجل تاب إىل اهللا تعاىل وكان قب: "وكذلك496،"قائل
الرعية يأخذ منهم اخلطايا على جبايتهم، وحيدث على من حتت حكمه من الرعية حوادث ال سند هلا إال حمض 

497".الباطل

وقد جسد لنا الرحالة ابن بطوطة أيضا البعض من مظاهر ظلم السلطة وتعدي الوالة على أموال الناس 
م، عندما رأى حتكم احلاجب ابن سيد الناس اإلشبيلي األصل يف زمام 1324/ هـ725يف رحلته سنة ببجاية 

اهليئة املصرية : ، ترمجة عطية القوصي، القاهرةجتماعيةاحلياة االقتصادية واال: تاريخ أوربا يف العصور الوسطى: هنري بريين: راجع يف ذلك-490
.86-63م، ص 1996العامة للكتاب، 

.535/ 1املدينة والبادية بإفريقية يف العهد احلفصي: حممد حسن-491
العالقات : القادري بوتشيشإبراهيم : حول أمناط اإلنتاج والعالقة اإلنتاجية بني املزارعني ومالك األراضي يف الغرب اإلسالمي عموما أنظر-492

، 1، طإضاءات حول تراث الغرب اإلسالمي: ، ضمنهـ6اإلنتاجية بني املزارعني وأرباب األراضي يف املغرب واألندلس خالل القرن 
- 374، ص النوازل الفقهية واتمع: ، حممد فتحة433-411/ 1املرجع السابق، : ، حممد حسن83-77دار الطليعة، ص : بريوت
389.

وإضافة إىل نظام اخلماسة كنمط إنتاجي كان سائد يف بادية املغرب األوسط وجدت أمناط إنتاجية أخرى أو شركات مثل شركة املغارسة وشركة 
.ب 26ب، 25أ، 24–ب 23/ 2أ، 514/ 1املصدر السابق،: املازوين: املزارعة، أنظر

.) زلة سئل عنها ابنا اإلمامنا(أ 38/ 2املصدر السابق، : املازوين-493
.)نازلة سئل عنها سعيد العقباين (أ 59/ 2املصدر نفسه، -494
.ب110، ورقة املهذب الرائق-495
).نازلة سئل عنها حممد بن العباس (ب 87، ورقة نوازل: الغرناطي-496
).ي نازلة سئل عنها علي بن عثمان البجائ(ب 34/ 2الدرر املكنونة،: املازوين-497
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املقصود م (هذا أول ما شاهدته من ظلم عمال املوحدين : "األمور كلها، وأكله أموال الناس بالباطل فيقول
498".ووالم) احلفصيني

سط كطرف معارض ومعادي ألعمال الظلم الصادرة من وقد برز دور الصلحاء أيضا يف جمتمع املغرب األو
حد الشبان حىت ألالسلطة أو بعض اجلهات املتجربة، فقد روى لنا ابن مرزوق اخلطيب عن جده الذي دعى 

يطلق سراحه بعد أن سجن من طرف وزير السلطان، ألنه كان يأيت له مبختلف مرافق البادية من فحم وحطب 
كما شكا أيضا 499ير أطلق سراحه عندما دعا ذلك الويل أي ابن مرزوق اجلد،فوشى به أهل قبيله لكن الوز

بعض الشرفاء الكائنني بوطن مغراوة من بالد الشلف ظلم واليهم إىل الويل الصويف أمحد الغماري فوضع حدا 
500.لذلك

رنا إىل األعراب ومل تكن مظاهر الظلم هذه نابعة من السلطة أو اجلهات التابعة هلا فقط  فقد سبق وأن أش
املتحكمني يف زمام بعض القرى، حيث كانوا طرفا آخر ساهم بقوة يف أعمال الظلم اجلبائي اليت عانت منه 

.الرعية وقد بينت لنا مصادر الفترة أبرز تلك املظاهر
القبائل الھاللیة والتجاوزات في المجال الجبائي- 

تميزة يف النسيج البشري للمغرب األوسط، فلم يكن األمري لقد شكل العرب بعد اهلجرة اهلاللية طبقة م
إال اتقاًء لشرهم، وحفاظا 501"نصف غلة البالد من مترها وبرها"احلمادي الناصر بن املنتصر ليصاحلهم على 

على إمارته من عيثهم وفسادهم، ولو كان ذلك على حساب مالك األراضي واملزارعني، الذين كانت 
احلكم احلمادي؛ حيث كانت السلطة ترفع عنهم اخلراج أيضا، حىت أسقطه الناصر بن أوضاعهم قاسية يف ظل

502.علناس على أهل جباية بعد تأسيسه هلا

وبعد العصر احلمادي دأب الوالة واألمراء على مصاحلة القبائل اهلاللية املنتجعة يف بالد املغرب األوسط 
صريهم "ؤمن بن علي قد ألغى امتياز أخذ الغلة مناصفة إال أنه أيضا، فبالرغم من أن اخلليفة املوحدي عبد امل

503".جندا له وأقطع رؤساءهم بعض تلك البالد

وهكذا أغدقت الدولة املوحدية على العرب اهلاللية واسترضتهم باإلقطاعات مكافأة هلم على خدمام من 
: احي املغرب األوسط، يقول ابن خلدونجهة واتقاء شرهم من جهة أخرى، فنالت قبيلة زغبة إقطاعات يف نو

مث غالبوا زناتة عليها فغلبوهم يف أكثر األحايني، وأقطعتهم الدولة الكثري من نواحي املغرب األوسط وأمصاره "

، رفيق 161/ 1م، 1985مؤسسة الرسالة، : بريوت، حتقيق عبد اهلادي التازيحتفة النظار يف غرائب األمصار وعجائب األسفار، -498
.269، صالبيوتات األندلسية يف املغرب األوسط. خليفي

.152-151، ص املناقب املرزوقية: ابن مرزوق-499
.233، ص روضة النسرين: ابن صعد-500
.157، ص املعجب: الواحد املراكشيعبد -501
.ب5/ 3، زبدة التاريخ: ابن األعرج-502
.158-157، ص املصدر السابق: عبد الواحد املراكشي-503
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) االيحالبويرة (أرض محزة -إحدى بطون زغبة-كما أقطعت أيضا لبين يزيد 504،"يف سبيل االستظهار م
505.جلباية على قبائل صنهاجة وزواوةوأصبحت تستخدمهم يف أعمال ا

كما حضي عرب اهلاللية يف ظل الدولتني احلفصية والزيانية بالعديد من االمتيازات واإلقطاعات، فقد 
عامر بن لصاحل داود بن هالل رئيس قبيلة بين" كدارة"أقطعت الدولة احلفصية وطنا من أرض محزة يسمى 

أهل البادية فعددهم جم وهلم إقطاعات كثرية " لدولة احلفصية هم فالعرب يف ضل ا506زغبة ملواالته هلا،
507".وشوكتهم قوية

681-633(ومل تتوان الدولة الزيانية عن انتهاج هذه السياسة؛ فقد أقطع السلطان يغمراسن بن زيان 

ات اليت وغريها من اإلقطاع508لقبائل سويد املوالية له مناطق ببالد البطحاء وسريات،) م1283-1236/هـ
.استفادت منها القبائل العربية املنضوية حتت لواء مملكة تلمسان الزيانية

وحىت نوازل الفترة مل تتوان عن ذكر مسألة إقطاع السلطان ألمراء بين هالل وسليم مواطن يف املغرب 
ان حيرث سئل اإلمام احلافظ سيدي حممد بن مرزوق عن رجل ك: "األوسط يف غري موضع؛ فيقول املازوين

"ويقول أيضا509،"مث أنعم السلطان هذه األرض على بعض أمراء العرب.. زوجا من أرض اخلراج سئل : 
شيخنا وسيدنا أبو الفضل العقباين عن رجل مات وعليه دين وترك أرضا من بالد السلطان اليت أخذها العرب 

511".من قبل السلطان بتلك البالد510كما علمتم، أخذ العرب وبيده ظهري

وبفضل هذه االمتيازات أصبح لعرب املغرب األوسط سلطة مكنتهم من التطاول على الرعية؛ خاصة يف 
فهناك 512اال اجلبائي، فقد سبق وأن أشرنا إىل أن أشياخ العرب كانوا من األطراف املستفيدة من اجلباية،

ع الضرائب يف البوادي؛ شأن بين يزيد من من القبائل العربية اليت حتولت إىل قبائل خمزنية أسندت إليها مهمة مج
وكذلك كان الشأن لقبائل املنبات املخزنية يف ظل الدولة الزيانية، إذ -كما أسلفت-زغبة زمن املوحدين 

وكان األمراء 513فرضت هذه القبائل ضريبة مرور على كل التجار العابرين للطريق الرابط بني هنني وتلمسان،

.87/ 6العرب،-504
.88-87/ 6املصدر نفسه،-505
.                107/ 6املصدر نفسه، -506
.63، ص مسالك األبصار: العمري-507
.96/ 6املصدر السابق،: ابن خلدون-508
.ب 46/ 2الدرر املكنونة، -509
مصطلح مغريب ظهر يف العهد املوحدي، وهو رسالة رمسية من السلطان ويقصد به اإلنعام واإلكرام والتنويه والتحرير من الكلف : الظهري-510

املدينة : حممد حسن، 2/35ريقية يف العهد احلفصي، تاريخ إف: برنشفيك: املخزنية، وتسمى األراضي اليت تقطع مبوجبه أراضي الظهري، أنظر
-100، ص 1998، 14، األكادميية، عدد مثاال" ظهري"من ألفاظ احلضارة يف األندلس واملغرب كلمة : ، حممد بن شريفة1/309، والبادية
118.

.أ 45/ 2املصدر السابق،: املازوين-511
).نها حممد بن بلقاسم املشدايل، وأخرى سئل عنها حممد بن مرزوقنازلة سئل ع(ب 509–أ 496/ 1املصدر نفسه، -512
.124/ 6العرب،: ابن خلدون-513
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وب زناتة اخلاضعني هلم، ويدفعون قسطا أكرب من هذه األموال للسلطة منهم يأخذون اجلباية من شع
514.الزيانية

ولئن كان هؤالء العرب يعملون كجباة يف ظل الدولة؛ إال أن السالطني مل يستطيعوا أن خيضعوهم لنظام 
أهايل القرى صارم بشأن اجلباية؛كما نوهت بعض نوازل الفترة اليت صورت لنا الظروف القاسية اليت يعيشها 

والزيادة يف قيمة الغرامات 515والبوادي يف ظل سطوة هؤالء العرب على أمواهلم؛ بأخذ الوظيف عليهم،
املفروضة عليهم، ومعاقبتهم بالسجن ظلما ألتفه األسباب، ويقول املازوين يف نازلة سئل عنها  أبو الفضل 

بعض العرب يف غرمة حرثه وحرث أهل وآخر حبسه.. عن رجلني سلط اهللا عليهما بعض العرب"العقباين 
وطنه إذا مل يكونوا حتت واليته، بل أبقوا له إذا وقع ذلك عند فساد السلطان، فلم يفلته حىت أخذ منه ثالثة 
دنانري فأطلقه مث جاء العريب وطلب أهل الوطن بزكاة مواشيهم فاتفق معهم على أن يأخذ عن كل واحد منهم 

516".مما طلبه، وأجابوه مبا شرط على غريهم ممن مل يعطهدينارا فأخذ من بعضهم أكثر 

وال شك أن إقطاع الدولة لصاحل أمراء األعراب جعلتهم ينتفعون جبباية هذه املناطق، ناهيك 
فضال عن 517عن القرى اليت يستولون عليها دون أي ظهري، وجورهم ظاهر يف فرض اخلراج على أهلها،

"الرعية ظلما، قال املازوينأعمال السخرة اليت يكلفون ا سألت الفقيه سيدي حممد بلقاسم املشدايل عن : 
وال خيفاكم حال العرب مع الرعية يطالبوم بوظائف شىت -أهل قرية استوىل عليها بعض األعراب : مسألتنا

ب احلرث يوظفون على الرجل حرث مضمن مثال كل سنة، ويعينون له األرض ويغرم ئم اجلنات ووجائكغرا
518".ليها؛ حرثها أو مل حيرثهاع

وزيادة على األراضي اليت يقطعها السلطان للعرب كان مينح هلم أعطيات ومرتبات فزادت بذلك سطوم 
أكثر فضاقت السلطة لتطاوهلم، وضاقت اجلباية نتيجة سوء تصرف هؤالء وسطوم على األراضي الزراعية 

كان للدواودة بقسنطينة عطاء معلوم ":ن ذلك قائالن خلدون عدون أن يعطوا عليها مغارم للدولة، ويعرب اب
مرتب على مراتبهم زيادة ملا بني أيديهم من البالد يف التلول والزاب بإقطاع السلطان، وضاق نطاق الدولة هلذه 
العصور فضاقت اجلباية وصارت العرب يزدرعون األراضي يف بالدهم بالتلول وال حيتسبون مبغارمها الدخل، 

519".نعهم السلطان العطاء من أجل ذلك فتفسد طاعتهم وتنطلق بالعيث والنهب أيديهمومي

ويف اال اجلبائي أيضا مثة إشارات مهمة أفادنا ا الوزان عن سيادة حالة الفقر يف بعض مدن وبوادي 
لضرائب من هذه وقرى املغرب األوسط بسبب فرض األعراب للمغارم على أهلها من جهة، واستيفاء الدولة ل

.ب96/ 3، زبدة التاريخ: ابن األعرج-514
.أ 496/ 1املصدر السابق،: املازوين-515
.أ 38/ 2الدرر املكنونة، -516
.)عنها عبد الرمحن الوغليسينازلة سئل (أ  135/ 2ب، 511–أ 511/ 1املصدر نفسه،-517
.)حممد بن بلقاسم املشدايل نازلة سئل عنها ( أ 496/ 1املصدر نفسه، -518
.901/ 6العرب،-519
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جريام األعراب الذين يسلبوم "ألن : املناطق من جهة ثانية، فقد كان سكان مسيلة يعيشون يف فقر مدقع
واحلال نفسه بالنسبة لسكان مدينة مازونة الذي 520،"مداخيلهم، وملك جباية الذي أثقل كاهلهم بالضرائب
521.كان فقرهم بسبب إثقال األعراب كواهلهم بالضرائب

وقد كان لتعسفات األعراب وجتاوزام يف اال اجلبائي من دون شك دور كبري يف تراجع النشاط 
الفالحي باملغرب األوسط،كما أن تسلط أشياخ القبائل من األعراب أو غريهم وأمراء القرى يدل على غياب 

. الشبه التام للسلطة السياسية يف بوادي وقرى املغرب األوسط
قة ال توجد إشارة صرحية تدلنا مباشرة على أن النشاط الفالحي يف املغرب األوسط قد تراجع ويف احلقي

لكثرة الضرائب على الرعية، إال أنه من البديهي أن حيدث ذلك خاصة إذا كان الفالح حماصر جبملة من 
ط اإلنتاج السائد وطبيعة الصعوبات اليت تعترض طريقه، بدًء باجلوائح الطبيعية وثقل اايب عليه وانتهاًء بنم

العالقة غري املتكافئة اليت تربطه مبالك األرض، فضال عن أعمال السخرة، وخمتلف مظاهر الظلم والتعدي، وهلذا 
عادة ما كان الفالح يلجأ إىل تكوين شراكة، أو العمل كأجري هروبا من املغارم وخوفا من اآلفات الطبيعية 

. ئتهاحىت يتفادى اخلسارة أو خيفف من وط
وال شك أن كل هذه املعوقات اليت دد الفالح قد تؤدي به إىل التواين عن نشاطه الفالحي أو حىت اهلجرة 

اعلم أن ":من البوادي إىل املدن حبثا له عن فرص العيش األسهل؛ وهو األمر الذي أشار إليه ابن خلدون
ومصريها واكتساا، ملا يرونه حينئذ من أن غايتهاالناس يف أمواهلم ذاهب بآماهلم يف حتصيلها العدوان على

أيديهم عن السعي يف ذلك، وعلى قدر انتهاا من أيديهم، وإذا ذهبت آماهلم يف اكتساا وحتصيلها انقبضت
يف االكتساب، فإذا كان االعتداء كثريا عاما يف مجيع أبواب االعتداء ونسبته يكون انقباض الرعايا عن السعي

أبواا وإن كان االعتداء يسرياالكسب كذلك لذهابه باآلمال مجلة بدخوله من مجيعن القعود عناملعاش كا
522".كان االنقباض عن الكسب على نسبته

إن تراجع النشاط الفالحي بسبب ثقل الضرائب كان يؤدي حتما إىل نقص األقوات، والسلع الوبة من 
خيتص بالغالء يف ر الكثري العمرانصامل"يف األسواق فترتفع أمثاا،فـ البوادي إىل املدن، فتكون نادرة الوجود

وهو ،تكون عند انتهاء الدولة يف استفحاهلاألن احلضارة إمناًء،عار حاجته مث تزيدها املكوس غالسأسواقه وأ
قة والتجار واملكوس تعود إىل البياعات بالغالء ألن السو..حينئذزمن وضع املكوس يف الدول لكثرة خرجها

داخالً يف فيكون املكس لذلك،أنفسهممئونةحيتسبون على سلعهم وبضائعهم مجيع ما ينفقونه حىت يف كلهم
وهلذا حيدث الغالء يف األسعار األمر الذي يؤدي يف اية املطاف إىل حدوث 523،"قيم املبيعات وأمثاا

نتج عنها من تراجع يف النشاط الفالحي كسبب ااعات، ومل يكن ابن خلدون قد أدرج كثرة الضرائب وما ي

.2/52وصف إفريقيا،-520
.2/36املصدر نفسه،-521
.269، ص املقدمة-522
.345ص املصدر نفسه، -523
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. أول يف حدوث ااعات إال ألنه يعي خطورة ذلك جيدا
الحروب والفتن  - 2

إذا كان تيار من الفقهاء قد اعترب أن اجليش واحلروب من اجلوائح، ختضع لنفس األحكام اليت ختضع هلا 
رث أو ضرع، إال ألم قد قدروا حجم اخلسائر اليت تأيت من أنواع اجلوائح الطبيعية إذا ما تضرر ا زرع أو ح

ورائها، وإذا كانت الكوارث الطبيعية حالة مؤقتة تزول مهما طالت مدا؛ فإن احلروب هي حالة شبه دائمة 
تنجم عنها نتائج وخيمة على البنيتني االقتصادية والدميغرافية معا، فضال عن اخلراب العمراين الذي يأيت من 

524.ءها يف املدن والبوادي على حد سواءورا

قد عرف ) م16ق /هـ10م إىل بداية ق 12/هـ6من أواخر ق (وال مناص من أن املغرب األوسط 
حالة شبه دائمة من االضطراب السياسي، ألن هذه الفترة قد طبعتها حروب وفنت داخلية ال حصر هلا سجلتها 

ة، ولسنا هنا بصدد ذكر هذه األحداث السياسية بقدر ما يهمنا أن نبني لنا كتب التاريخ السياسي واحلويل بدق
مكانته ضمن العوامل املساعدة على حدوث ااعات وغالء األسعار، وذلك ما سنبينه من خالل بعض 

:املقتطفات من األحداث السياسية املبينة يف اجلدول اآليت
مغرب األوسط في الفترة المدروسةیمثل أھم األحداث السیاسیة التي عرفھا ال: 04جدول 

املرجع/املصدراآلثار الناجتة عنهاحلدثاملكانالسنة

581-
606
/ هـ

1185-
م1209

جبايــــة 
ــرب  واملغ

األوسط

هجوم بنو غانية على    
جباية ومناطق عديدة   

.من املغرب األوسط

.أعمال النهب، وإفساد الزروع،  واألنعام-

عمراين لبعض مـدن    اخلراب ال  -
كأرشكول، وتاهرت

وقوع جماعة حملية ببجايـة، مث       -
ــنة    ــاء س ــها وب 588أعقب

.1192/هـ

/ 6العـرب، : ابن خلـدون  
511  ،585  ،7 /151-
161 ،392-410 ،

البيان املغـرب  : ابن عذاري 
ــدي( -180ص ،)املوح

181.
588
/ هـ

م1192

حصار بنـو غانيـة     قسنطينة
لقسنطينة

ية للماء على أهـل     قطع بنو غان   -
.قسنطينة

.اشتداد احلصار على أهلها-

، ص  الفارسـية : ابن قنفـد  
103،

البيان املغرب  : ابن عذاري 
. 17ص ، )املوحدي(

605
/ هـ

م1208

حصار بنـو غانيـة     تلمسان
.وأحالفهم لتلمسان

.ختريب العمران-
.ب الزروع-

البيـان املغـرب    : عذاري
.252ص ، )املوحدي(

.117-88، ص جوائح وأوبئة مغرب عهد املوحدين: حسني بولقطيب-524
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609
/ هـ

م1212

ــدلس  األن
واملغرب

واقعــة العقــاب  
.الشهرية

. خراب اقتصادي وعمراين-
وفناء أهل املغرب الذين شاركوا     -

.يف املعركة
.احنطاط دميغرايف-

، ص  الذخرية السنية : جمهول
24.

640
/ هـ

م1242

ــسلطان  تلمسان ــه ال توج
احلفصي أبو زكريـا    
األول الحــــتالل 

.تلمسان

.أعمال النهب والقتل-
أخذ اجلباية من أهلـها بعـد        -

.احتالهلا

، تاريخ الدولتني : الزركشي
ــدون29ص  ــن خل : ، اب

.167-166/ 7العرب،

هـ659
 /

م1260

ثورة أبو علي امللياين،    مليانة
وخروجــه عــن  
احلفــصني وحــصار 

.هؤالء ملدينة مليانة

اشتداد احلصار على أهل مدينـة      
. مليانة

7العـرب، : ابن خلـدون  
/656-658.

670
/هـ

م1271

حصار الـسلطان   -تلمسان
.املريين لتلمسان

ختريب قبائل بنـو     -
.                             توجني لتلمسان

قيام بنو توجني بعمليات النـهب      
والعبث والفساد للقرى احمليطـة     
بتلمسان؛ بقطع الثمـار وإفـساد     
الزروع وإحراق القرى والـضياع     

.انتقاما من يغمراسن

ــن أيب روض : زرعابــ
-405، ص القرطـــاس

روضـة  : ، ابن األمحر  406
، 66، ص النــــسرين 

ــسالوي ــصاء،: ال االستق
3/33.

669-
673-
674
/ هـ

1299-
1274-
م1275

ثورة أهل اجلزائر، مث    اجلزائر
.حصار احلفصيني هلا

/ 7العـرب، : ابن خلـدون  .عمليات القتل وانتهاب املنازل
274-675.

679-
680
/ هـ

1280-
م1281

ثورة ابـن الـوزير     قسنطينة
بقسنطينة، وحـصار   
صاحب جباية األمـري    

. أيب فارس هلا

، ص  الفارسـية : ابن قنفـد  .اشتداد احلصار على أهلها
139-140 ،

/ 6العـرب، : ابن خلـدون  
687 .
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689-
697
/ هـ

1290-
م1297

حتركات الـسلطان   تلمسان
املريين يوسـف بـن     
يعقوب املتكررة على   

.حصاره هلاتلمسان و

حتطيم القرى ااورة هلا، ونسف     
.زروعها

ــدون  ــن خل ــرب،: اب الع
: ،ابن األمحر 7/194-197

، 86، ص  روضة النـسرين  
ــسالوي ــصاء،: ال االستق

3/69 ،76-77.

698-
706
/ هـ

1298-
م1306

احلصار الطويل  لبين    تلمسان
مرين  على تلمسان،    
واحتالهلم بعض مدن   

.املغرب األوسط

دينة تلمـسان اجلديـدة     بناء م  -
).املنصورة(
غالء شديد يف األسعار-
.جماعة عظيمة-
خراب عمراين لكثري من املدن      -

.مثل مدينة برشك

ــرزوق ــن م ــب : اب املناق
، 194، ص املرزوقيــــة

: ،  حيىي بن خلـدون     197
ــرواد،  ــة الـ / 1بغيـ

نظم : ، التنسي 118-125
-130، ص   الدر والعقيان 

العرب،: ، ابن خلدون  131
ــن 7/197-198 ، ابـ

، ص  روضة النسرين : األمحر
، البـستان : ، ابن مرمي  69
: ،  السالوي  126،  27ص  
.86/ 3ستقصاء،اال

686
/ هـ

م1287

بالد بنـو   
ــوجني  تـ

.ومغراوة

توجه عثمـان بـن     
يغمراسن إىل بـالد    
توجني ومغراوة ومـا    
ــاخ  ــا إلرض وراءه
عمال احلفصيني عليها   

.لسلطته

علـى  إتالف الزروع واالستيالء    
حبوب بين تـوجني واحتكارهـا      

.مبازونة حتسبا حلصار مغراوة هلا

/ 7العـرب، : ابن خلـدون  
191.

هـ714
 /

م1314

حترك السلطان املريين   تلمسان
أبــو ســعيد إىل  

. تلمسان

أعمال التخريب للعمران وإتالف    
.الزروع وب األموال

ــدون ــن خل ــرب،: اب الع
ــن 211-210/ 7 ، اب

اس، روض القرط : أيب زرع 
.527-528ص 

هـ726
 /

م1325

حصار أبو تاشـفني    جباية
لبجاية وبنائه ملدينـة    

.تيمرزدكت

غالء يف األسعار ببجاية واشـتداد      
.احلصار عليها

/ 7العـرب، : ابن خلـدون  
223.

732-
هـ737
/

تلمــسان 
ــرب  واملغ

األوسط 

حترك السلطان املريين   
أبو احلسن وحصاره    

3تلمــسان ملــدة   

ــسلب، - ــهب، وال ــال الن أعم
واكتساح اجليش املـريين ملنـازل      

.بتلمسان

، تاريخ الدولتني : الزركشي  
، حيىي بـن    73-72ص  

،بغيــة الــرواد: خلــدون
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1331-
م1336

سنوات، واحتاللـه   
للمغــرب األوســط  

.بأكمله

80بلغ عدد املوتى من الطرفان    -
.ألف شخص

.            بناء مدينة املنصورة-

ن ، ابـــ140-144/ 1
، 778/ 6العرب،: خلدون

، روضة النسرين : ابن األمحر 
: ، ابـــن مـــرمي72ص 

.184، ص البستان

752-
758
/ هـ

1351-
م1356

ــة -جبايـ
-قسنطينة

ــرب  املغـ
األوسط

محلة الـسلطان أبـو     
عنان علـى املغـرب    

. األوسط

أعمال حرق لقـسنطينة وقـت      
.حصارها

يف  زهرة البـستان  : جمهول
–أ   5ورقة  ،  دولة بين زيان  

ــشي7ب، 5 : أ، الزركـ
-93، ص   تاريخ الدولتني 

، الفارسـية : ، ابن قنفد  96
.186ص 

754
/ هـ

م1353

حصار بنـو مـرين     قسنطينة
.لقسنطينة

، ص  الفارسـية : ابن قنفـد  .غالء شديد
180.

761
/ هـ

م1359

توجه أبو سامل املريين    تلمسان
.                         إىل تلمسان الحتالهلا

العمران، وإتـالف زروع     ختريب
.القرى احمليطة ا

، ورقة  زهرة البستان : جمهول
ــن .ب37–أ 36 ابــ

.261/ 7العرب،: خلدون
770
/ هـ

م1368

حترك السلطان أبـو    بالد الديامل
.زيان إىل بالد الديامل

انتساف خرياا وحتطيم زروعها،    
.وب مداشرها

/ 7العـرب، : ابن خلـدون  
274.

771
/ هـ

م1369

تلمسان 
وقصور بنو 

عامر يف 
الصحراء

حترك السلطان املريين   
ــز إىل   ــد العزي عب
تلمسان واسـتيالئه   

عليها

ختريب قـصور بـين عـامر يف        
ــسكر  ــهاب مع ــصحراء وانت ال

.السلطان أيب محو

/ 7العـرب، : ابن خلـدون  
277.

767-
هـ777

/136-
1375

احلصارات املتكـررة   قسنطينة
لقسنطينة من  قبـل     

ونة األمـري   صاحب ب 
.عبد اهللا

قطع أشجارها وهتـك زروعهـا                         
.                 وختريب منازهلا 

، ص  الفارسـية : ابن قنفـد  
191.

هـ781
 /

م1379

نزول النصارى ببلد   -بونة وتدلس
العناب

ــصارى - أخــذ الن
لتدلس

، ص  الفارسـية : ابن قنفـد  .إدخال هلع كبري يف نفوس الناس
196.

/ 7العـرب، : ابن خلـدون    تضرر تلمـسان نتيجـة ذلـك       الصراع حول امللـك    تلمسانهـ792
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 /
م1389

بني أيب زيـان و أيب      
.                                                                                                                                                       تاشفني

.306.الصراع

هـ866
 /1461

إغارة مراكب لإلفرنج   هنني
.على املسلمني

الروض : عبد الباسط امللطي  .إخافة املارة
.43، ص الباسم

866
/ هـ

م1461

ــران  وهـ
وجباية

إغارة مراكب اإلفرنج   
على سواحل وهران    

.وجباية

إخافة السبل ووقوع كثري من أهل      
.املدينتني يف األسر

الروض : امللطيعبد الباسط   
.61، صالباسم

هـ914
 /

م1508

االحتالل اإلسـباين   وهران
.لوهران

ص  البـستان، : ابن مـرمي  
40.

:الحروب والفتن وعالقتھا بحدوث المجاعات-
تعد احلروب والفنت من أبرز الكوارث اليت هددت حياة وأمن إنسان املغرب األوسط بشكل شبه دائم، مما 

من فعل اآلدمي الذي ال ميكن "أي ثلة من الفقهاء القائل بأن احلروب تعد من اجلوائح فهي جيعلنا منيل إىل ر
525.وال االحتراس منه" تضمينه

لقد تعددت احلوادث اليت عاشها املغرب األوسط بدًء باحتالل بين غانية لبجاية إىل غزوة العقاب الشهرية 
احلفصية والزيانية (مث الصراع بني اإلمارات الثالث م، واليت تضرر منها املغرب ككل،1212/هـ609سنة 

، إضافة إىل الفنت والثورات الداخلية من طرف القبائل املعارضة للسلطة أو العرب، فضال عن حترشات )واملرينية
النصارى بسواحل املغرب األوسط، دون أن ننسى يف ذلك الصراع على احلكم بني خمتلف الفئات احلاكمة 

.ن تبديد للمال واألنفسوما نتج عنه م
فإذا كانت احلروب غالبا ما تؤدي إىل حدوث جماعات وغالء يف األسعار، فإن احلصارات وكمرحلة 
متقدمة يف السياسة احلربية، كان اهلدف من إقامتها أساسا إصابة الناس باجلوع، فتنقطع عليهم مجيع املرافق، 

-1298/هـ706-698(ا حاصر تلمسان احلصار الطويل ما فعله يوسف بن يعقوب املريين عندموذلك مثل 

ألواصلنه عليهم : وهو يف ذلك يشدد عليهم احلصر ويقول: "حيث يقول ابن األمحر تعليقا على ذلك) م1307
وكانت النتيجة حدوث جماعة عظيمة بتلمسان شكتها العامة واخلاصة، وسجلت 526،"حىت أقتلهم جوعا

. وب يوحي لنا بفداحة هذه الكارثةحيثياا العديد من املصادر بأسل
إن أهم الطرق اليت يلجأ إليها العدو لتضييق اخلناق على املدينة املراد الدخول إليها؛ هو قطع عنصر املاء 

حىت اشتد عليهم احلصار 527على أهلها، فقد قطع بنو غانية عند حصارهم ملدينة قسنطينة املاء على أهلها،

.172ص أحكام اجلوائح، : عادل مبارك-525
، 69، ص )تاريخ الدولة الزيانية(روضة النسرين -526
.103، ص الفارسية: ابن قنفد-527
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صار إىل حال مؤذنة بالدمار وانتهوا من اجلد والتضييق إىل ما أغصهم من وقد كان بلغ أهلها من احل"
كما جلأ أبو احلسن املريين عند حصاره لتلمسان أيضا إىل قطع منبع ماء خارج أسوارها، لكن 528،"الريق

529.أهلها مل يتضرروا بذلك لكثرة مواردها املائية

حلركة التجارية داخل املدينة احملصورة من أجل جتويع الناس، شل اوغالبا ما يلجأ العدو احملاصر أيضا إىل
وذلك بوقوفه حاجزا أمام القوافل واجلالبني للبضائع الوافدين عليها، فقد توعد يوسف بن يعقوب املريين 

وكذلك قام أبو احلسن املريين عندما 530بالعقاب الشديد على من يتسلل باألقوات لتلمسان وهو حماصر هلا،
531.سان؛ حيث منع القوافل التجارية من الدخول إليهاحاصر تلم

ويعمد احملاصرون أيضا إىل شل احلركة التجارية للمدينة احملاصرة من خالل ضرب وتعطيل مراكزها 
أبو احلسن التجارية احليوية، فقد استعمل بنو مرين ميناء هنني كورقة ضغط يف حصارهم لتلمسان، كما عمد

لطريق الرابط بني تلمسان وبني هنني ملنع كل اإلمدادات من األموال والسلع اليت تأتيها عن املريين إىل قطع ا
532.طريق البحر

ومل تكن املدن هي املتضرر الوحيد من احلصارات واحلروب، بل كانت وطأا شديدة على البوادي والقرى 
انتها العسكرية خصوصا الكربى منها مما أيضا كما هو مالحظ يف اجلدول السابق، فإذا كانت املدن متتاز حبص

يسمح هلا بالصمود يف وجه احلصار وإن طال أمده، فإن البوادي مل تكن لتتوفر على ذلك مما جيعلها سهلة 
. املنال بالنسبة للعدو

وكثريا ما كانت البوادي أوقات احلروب عرضة لعمليات السلب والنهب اليت تشمل املزروعات واألنعام 
533اجليش املار ا، حىت يضمن غذاءه فضال عن عمليات التخريب والنسف واحلرق وإتالف الزروع،من قبل

ومثة نص مهم أورده ابن األمحر يبني لنا تضرر بوادي وقرى املغرب الوسط جراء احلروب املتكررة بني بين 
فقاتلها وانتسف ضياعها مث ارحتل حىت أحاط بتلمسان ويغمراسن هلا حماصرا،: "مرين وبين عبد الواد فيقول

وجناا، وبعث السرايا على بواديها وأحوازها ينهبون وخيربون القرى والعمارات، ومل يزل يغمراسن بة 
534".سيوف بين مرين إىل أن مات

إن احلروب واحلصارات كانت تؤدي إىل تراجع يف النشاط الزراعي والرعوي يف البوادي، ألن الفالحني 

.179، ص )املوحدي(البيان املغرب : ابن عذاري-528
.90، ص مسالك األبصار: العمري-529
.458/ 7العرب،: ابن خلدون-530
.90، ص مسالك األبصار:العمري-531

532- Mahmoud –Agha Bouayed: Le port de Hunayn,trait d'union entre le Maghreb central et l'Espagne au
Moyen Age, dans: Relacíones de la Peninsula Ibérica con El Maghreb siglos XIII - XVI; Actas del coloquio.
(Madrid; 17-18 décembre 1987), Madrid, Instituto Hispano-Arabe de cultura, 1988, p 342.

دراسة يف التاريخ -)م15-13ق ( ظاهرة التصوف يف املغرب األوسط ما بني القرنني السابع و التاسع اهلجريني : بوداود عبيد-533
.160-158دار الغرب، ص : وهران، ثقايف-السوسيو 

.37، ص )تاريخ الدولة الزيانية(روضة النسرين-534
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واإلفالس يف أي حلظة مير ا اجليش ويتلف حمصوهلم، عندئذ يصابون بالفقر وجيدون أنفسهم مهددون باجلوع
عاجزين عن دفع ما عليهم من كراء أو ضرائب، األمر الذي كان جيعلهم يعزفون عن  خدمة األرض، وهذا 

.   ينتج عنه احنطاط اقتصادي شامل نظرا لقلة اإلنتاج
الرئيس للمدن مبختلف املنتوجات الضرورية، فإن احلركة التجارية بينهما ونظرا ألن البوادي هي املعول

اخلوف من التنقل، فترتفع أمثان خمتلف كانت تتعطل يف أوقات احلروب والفنت، سواء بسبب تلف احملصول أو
.السلع الغذائية يف أسواق املدن نتيجة قلتها فتحدث ااعة

جليش عندما اقتحامه للمدن والبوادي كان يأخذ اجلباية من السكان قسرا، وال يفوتنا أن نشري هنا إىل أن ا
لتكون هذه األموال مصدر رزق له، مما يتسبب يف إضعاف الرعية وإفقارهم أكثر، وذلك ما فعله السلطان أبو 

وكذا فعل السلطان 535م فاستوىف من أهلها اجلباية،1242/هـ640زكريا احلفصي عندما احتل تلمسان سنة 
536".ونازلوا جبل أوراين واقتضوا جبايته ومغارمه"أبو عنان عندما ارحتل إىل بسكرة جبيشه 

كما تتسبب احلصارات واحلروب يف حدوث احندار دميغرايف للمجتمع نتيجة تزايد نسبة الوفيات، فقد 
عركة العقاب الشهرية سنة سجلت لنا املصادر الفناء الدميغرايف لسكان املغرب عموما بعد ازام املوحدين يف م

ألف 80قد أفضت إىل مقتل كما أن احلروب اليت قامت بني املرينيني والزيانيني537م،1212/هـ609
وإن كان الرقم املفصح عنه يتسم باملبالغة الكبرية والتضخيم إال أنه من جهة أخرى 538شخص من الطرفان،

. الفعل ونتائجه الدميغرافية الوخيمةينبئنا عن اخلسائر البشرية املعتربة، ويعرب عن شناعة
وال ننسى أيضا أن احلروب كانت تفرز فئة من املعاقني وذوي العاهات واملشوهني خلقيا، وتفرز فئة من 

الغالب االسترقاق والعبودية أو حىت القتل، وال شك يف أن ذلك كان ميس األسرى أيضا، يكون مصريهم يف
رة مهمة أوردها ابن األمحر حول مصري بعض سكان تلمسان الذين وقعوا يف األسر البنية الدميغرافية، فثمة إشا

وبعث السلطان أبو عنان بقومه من بين عبد الوادي يف : "عند بين مرين أثناء حروم مع بين عبد الواد فيقول
لون الرمل السالسل كاألسرى فأدخلوا على فاس على تلك احلالة، وسجنوا مث أطلقوا بعد ذلك، وصاروا ينق

539".على احلمري

كما أن ظاهرة القرصنة األوربية وحترشات النصارى األسبان على سواحل املغرب األوسط، واليت بلغت 
قد أدت أيضا إىل وقوع العديد من سكان املغرب األوسط يف 540م،15/هـ9أشدها أكثر أواخر القرن 

احلمالت يف نفوس الناس، فضال عن عمليات النهب األسر، ناهيك عن حالة الرعب واخلوف اليت تثريها هذه 

.167-166/ 7العرب،: ، ابن خلدون 29، ص تاريخ الدولتني: الزركشي-535
.204/ 3االستقصا،: السالوي-536
. 24، ص الذخرية السنية: جمهول-537
.73-72، ص املصدر السابق: الزركشي-538
.75، ص )تاريخ الدولة الزيانية(روضة النسرين-539
.175-174، ص ألوسطظاهرة التصوف يف املغرب ا: بوداود عبيد-540
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والسلب اليت تتعرض هلا سفن التجار املسلمني على أيدي هؤالء، فقد عمدت  طائفة من القطالنيني إىل 
541.التعرض جلفن يف مرسى وهران حيتوي على زرع  كان ملكا لتجار أندلسيني

ة يف نفوس السكان، جتعلهم يف حالة دائمة من وال شك أن احلروب واحلصارات قد كانت تترك آثار سيئ
.  اخلوف؛ خوفا من اجلوع وخوفا من الدمار واهلالك

وقد خلفت احلروب والفنت خرابا عمرانيا طال العديد من املدن والقرى، فقد خلف احتالل بنو غانية 
ن عسكرية حمصنة أثناء ولكن يف مقابل ذلك مت بناء مد542للمغرب الوسط خرابا عمرانيا لتاهرت وأرشكول،

هذه احلروب كانت تتخذ كقواعد عسكرية تنطلق منها اجليوش، مثل مدينة تيمززدكت اليت بناها السلطان 
م، وحشدها باألقوات واجلنود، واليت كان 1325/هـ726الزياين أبو تاشفني أثناء حصاره لبجاية سنة 

اجلديدة اليت بناها يوسف ابن يعقوب املريين وكذا مدينة تلمسان 543مصريها اخلراب على أيدي بين مرين،
بالقرب من تلمسان وهو حماصر هلا احلصار الطويل، إضافة إىل مدينة املنصورة اليت بناها أبو احلسن املريين 

. وزودها بكل املرافق الضرورية، وبقيت معلما تارخييا يشهد على بصمات هؤالء إىل اليوم
الفنت املتواصلة تضررا كبريا، وقد أشار ابن خلدون إىل حالة الضعف اليت لقد تضرر املغرب األوسط جراء 

وأيب محو وأيب تاشفني من قبله قياسا متورطا يف الغلط بعيدا : ".. آلت إليها دولة بين عبد الواد بسببها فيقول
الشتات بأيديهم من اإلصابة ملا نزل بسلطان بين عبد الواد من الضعف والزمامة وما أصاب قومهم من اهلالك و

544".وأيدي عدوهم

وفضال عن التحرشات اخلارجية اليت كان يتعرض هلا املغرب األوسط وبعض الفنت الداخلية بني خمتلف 
القبائل املعارضة للسلطة احلاكمة، كانت الفتنة اليت سببها تعنت العرب اهلاللية املنتجعني بأراضي املغرب 

.طة والسكان معااألوسط وصحاريه أشد وطأة على السل
فتنة األعراب الھاللیة بالمغرب األوسط وأثرھا على االقتصاد -

مل تكن تعسفات العرب اهلاللية القاطنني باملغرب األوسط لتقتصر على اال اجلبائي فقط بل تعدته إىل 
إليه نوازل الفترة أكثر من ذلك بكثري، وذلك بالتحكم يف ملكيات الناس والتسبب يف فقرهم، وهذا ما أشارت

: ومنها نازلة ذكرها املازوين وسئل عنها حممد بن بلقاسم املشدايل؛ وقد ارتأينا أن نذكرها حرفيا كما يأيت
مع أهل القرية، أن الرجل منهم يسكن داره ويشتغل مشتغالته ويعطي الوظيف الذي ) أي العرب(وعادم "

شيئا وال عن الرجل تصيبه السنة الشديدة وعنده من رحبه ما يبيعليه، وإن أراد بيع شيئا من رحبه منعوه، حىت أ
يقدر يبيع، وإن باع شيئا منعوا املشتري من الشراء، يستغلونه هم ألنفسهم إن غاب البائع، وإن رحل الرجل 
وترك داره أخذوا الكراء ممن يسكنها، ورمبا يكريها وكيلهم على يده، ويوم يقدم رمبا لبلده ال مينعونه من 

541- Dhina : Les Etats de l'Occident musulman, p 518.
.585/ 5العرب،: ابن خلدون-542
.233/ 7املصدر نفسه،-543
.569/ 6املصدر نفسه،-544
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شيئه، هذا حاهلم مع أهل القرية ميوت الرجل جوعا وال جيد من يشتري داره، وإذا سافر عن بلده تبقى الدار 
وجيد به من يشتري منه داره اليت وإذا رجع إىل بلده أخذ داره مث أن الرجل منهم يسافر لبلد آخر.. يستغلها

يأيت داره وحياول على نفسه مع العريب صاحب يعرفها املشتري بتقدم رويته إياه، فيبيعها منه مث أن املشتري
545".البائع إما بوجاهة أو صنيعة

وهكذا كان عيش أهل القرى آنذاك، يف ظل تلك األوضاع القاسية نتيجة سطوة العرب املسؤولني يف 
على أمالكهم، والتسبب يف جتويعهم من خالل إفساد معامالم بل التسبب يف هجرم من 546بعض القرى

.  اهم أيضاقر
لقد نوه ابن خلدون يف أكثر من موضع إىل احلال الذي آل إليه املغرب األوسط بسبب الفنت اليت يسببها 

واحلال باملغرب األوسط هلذا العهد ما شرحناه مرارا من تغلب العرب على الضواحي : "هؤالء األعراب قائال
) ساحل(رتدادها على عقبها إىل مراكزها بسيف والكثري من األمصار، وتقلص ظل الدولة عن القاصية وا

547".البحر، وتضاؤل قدرا على الكثري من األمصار والقنوع بالتضريب بينهم واإلغراء بعضهم ببعض

إن ابن خلدون أراد بذلك أن يوضح ضعف الدولة واحنسار سلطتها يف احلواضر الساحلية، وحماولة تفادي 
ضائهم باملال واإلقطاعات، لكن ضعف سيطرا على املناطق البعيدة خاصة الصدام مع األعراب عملت على إر

الصحراء حتما أثر على التجارة مع السودان، مما أجربها على إعطاء األولوية أكثر للتجارة البحرية، خاصة يف 
548جبايةاملرحلة املتزامنة مع نشاط اجلمهوريات اإليطالية، فقد سبق وأن أشرت إىل الدور البارز ملدينيت

.يف هذا املضمار549وهنني
ومن املعلوم أن املغرب األوسط وقبل جميء أعراب بين هالل كان له دور نشيط يف التجارة الصحراوية، 

من أهم احملطات التجارية للقوافل اآلتية من بالد السودان مصدر 550فكانت ورجالن وتلمسان وتيهرت
مدينة فيها قبائل "بأا : فيصف الباروين ورجالن551ستمي،الذهب والرقيق األسود، خصوصا يف العهد الر

مياسري وجتار أغنياء يتجولون يف بالد السودان إىل بالد غانة وغريها، فيخرجون منها الترب ويضربون يف بالدهم 

.ب496–أ 496/ 1الدرر املكنونة، -545
. أ31، ورقة املهذب الرائق: املازوين-546
.290/ 7العرب،: ابن خلدون-547
:عن التجارة البحرية  لبجاية واجلمهوريات اإليطالية راجع-548

Dominique Valerian: Bougie port Maghrébin, p 503 ,555-587,
Allaoua Amara: L'animation de la façade maritime du Maghreb central (VIII e -XIIe siècle), Revue des Lettres
et Sciences Humaine Université Emir A.E.K. Constantine.N° 6. Oct. 2005, p 6-9,

،339-317جباية يف العهد احلفصي، ص : صاحل بعيزيق
549 Mahmoud –Agha Bouayed: Le port de Hunayn, p325-352

م، 1984املؤسسة الوطنية للكتاب،    : ، اجلزائر ستميةالعالقات اخلارجية للدولة الر   : جودت عبد الكرمي يوسف   : حول التجارة الصحراوية بني السودان وتيهرت راجع       -550
.287-233ص 
ـ 296-160( الدولة الرستمية : حباز إبراهيم  -551 مجعيـة التـراث،    : اجلزائر -، القرارة 2، ط   دراسة يف األوضاع االقتصادية واحلياة الفكرية     )م   909-777/ ه
ـ 1408، الكويت، دار القلـم،  3، ط واألندلسارا وعالقتها اخلارجية باملغرب حض: سالميالدولة الرستمية باملغرب اإل  : حممد عيسى احلريري  ،218-206ص -هـ

.97م، ص 1983الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، : اجلزائر، الروابط الثقافية بني اجلزائر واخلارج: ، حممد بن عمرو الطمار213-210م، ص 1987
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552".سكة باسم بالدهم اإلباضية

غري من التراتبية السكانية هلذا م قد11/هـ5هجرة األعراب اهلاللية حنو املغرب األوسط يف القرننغري أ
ولشبهها ببيئتهم الفضاء اجلغرايف، فاستقر عدد كبري من منهم يف الصحراء ملالءمتها هلم يف منط عيشهم 

يف حني استقر عرب املعقل يف 553وورجالن وقسمتا بينهم،د تغلب عرب أوالد سباع على ريغاألصلية، فق
حىت رماهم السلطان الزياين يغمراسن بعرب بين عامر لردعهم، صحراء تلمسان وعاثوا يف نواحيها الفساد،

، ولو مل يكن يغمراسن يعي خطورة عرب املعقل على املصاحل -من زغبة-وأتبعهم بأفواج من بين يزيد 
التجارية ململكته وعلى أمن الناس والتجار ملا حارم ببين عامر املوالني له، وأيا ما كان األمر فإن بين عامر وبين

554.يزيد استوطنوا بعد تغلبهم على عرب املعقل يف تلك املنطقة

لقد كان عرب بنو عامر يقيمون حبدود مملكيت ووهران ويرحلون إىل صحراء تيكورارين، وعددهم حنو 
كما كان يسكن يف صحراء أنكاد 555ستة آالف يستأجرهم ملك تلمسان ألم من خرية الفرسان وأشجعهم،

هلم ممتلكات، ويتلقون إعانات من -وهم حنو مخسمائة فارس-قوم من العرب يسمون اهلدج ااورة لتلمسان
ب خراج وهو بطن من ذوي عبيد اهللا ملوك تلمسان غري أم ال يعرفون سوى القتل والنهب، وقد كان عر

من ملك يسكنون يف صحراء بين كومي وفجيج وميتلكون أراضي زراعية كثرية، لكنهم يتلقون إعانات مالية
تلمسان، حىت يأمن شرهم وسطوم ألم لصوص؛ وهم يقدرون بنحو أربعة آالف فارس من عادم الرحيل 

556.يف فصل الصيف إىل نواحي تلمسان

قد -مع العلم أم ال يعرفون االستقرار وإمنا هم دائمي الترحال-وال شك أن وجود األعراب يف الصحراء 
سبة للتجارة الصحراوية للمغرب األوسط، وذلك من خالل عمليات السلب كان يشكل حجر العثرة بالن

ابن خلدون عملية النهب اليت والنهب اليت يتعرض هلا التجار واملسافرين املارين مبضارم، فقد وصف لنا 
وقد انتهب العرب أيضا حملة 557هلا من طرف عرب املعقل أثناء مروره بصحراء املغرب األوسط،تعرض 

558.أيب محو عندما فر هاربا إىل صحراء تلمسانالسلطان 

لقد أرقت تصرفات العرب هذه وامتهام للصوصية واحلرابة وقطع الطريق على املسافرين والقوافل عامة 
الناس والفقهاء على حد سواء، لذا تناولت نوازل الفترة احلديث عن تلك الظاهرة باستفاضة واهتمام كبريين، 

اليت سؤال عنها الفقيه أبو العباس أمحد املريض، وسئل بدوره عنها شيخه ابن عرفة فقيه تتصدرها النازلة

.241ص ،2002–هـ 1423دار البعث، : ، قسنطينة3، حتقيق أمحد كروم وآخرين، ط أئمة وملوك اإلباضيةيفاألزهار الرياضية: سليمان باشا الباروين-552
.73/ 6العرب،:ابن خلدون-553
.90/ 6املصدر نفسه،-554
.51/ 1وصف إفريقيا،: الوزان-555
.56/ 1وصف إفريقيا،: الوزان-556
.181-180، ص التعريف بابن خلدون-557
.123، ص فسهاملصدر ن-558
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م حول حماربة قطاع الطرق من أعراب املغرب األوسط الذين يقدر 1393/هـ796تونس، وذلك سنة 
عددهم بعشرة آالف فارس أو أكثر، اشتهروا بشن الغارات واستحالل دماء الناس وحرمام يف وقت ضعف
فيه السلطان أو من ينوبه عن مقاومتهم وردعهم، بل كان يداريهم باألعطيات حىت يأمن شرهم على خاصة 
نفسه وعرشه، لكنهم متادوا يف غيهم وظلمهم، األمر الذي جعل بعض الفقهاء يدعون الناس لقتاهلم واعتربوا 

من الفقهاء أنكر عليهم ذلك، فرد ذلك جهادا يثاب عليه فاعله، استنادا ملا جاء يف املدونة، لكن طرف آخر
مجيع ما ذكر من قتال : "عليهم فقهاء الطائفة األوىل بأدلة قاطعة تقرر مبدأ جهادهم، فكان جواب ابن عرفة

هؤالء وجهادهم واإلشارة لثواب جماهدم ورجحانه على جهاد الكفار غري مبتدئني قتال املسلمني حق صحيح 
559".ال ينبغي ملسلم خمالفته

هلؤالء األعراب املتسلطني املعروفني بالنهب اوهلذا أمر فقهاء املغرب األوسط الناس بأن ال يبيعو
كل ما يقوي شوكتهم، ويزيد يف غارام من كراع أو غريه، ومنعوهم من أن يبيعوا هلم القمح يف أوقات 

560.سلمنيالشدة والرخاء، وحىت الشعري ألم يعلفونه خليوهلم فتقوى شوكتهم على امل

ونتيجة هلذه الوضعية عاش أهل القرى والبوادي ومرتادو الصحراء الرحل يف خوف دائم من هؤالء 
الذين كانوا خطرا يهدد أمنهم يف كل حلظة يباغتوم فيها وينتهبون أمواهلم ويستحلون دمائهم 561األعراب،

بأنفسهم وعياهلم ومتاعهم خوفا من لصوصية وحرمام، حىت أن الغالبية من ساكين القرى والبوادي يفرون 
األعراب، وغالبا ما يعهد أعياا إىل مصاحلة هؤالء األعراب على مبالغ من املال تصل أحيانا إىل مائة دينار 

562.ذهبا حفاظا على قراهم من االندثار

؛ فإن قبائلهم القاطنة وفضال عن عمليات النهب والسلب اليت يقوم ا هؤالء األعراب يف حق أموال الناس 
غري أن القوافل اليت : "يف الصحاري تأخذ على القوافل التجارية إتاوات أثناء مرورها بديارها، يقول الوزان

563،"تقطع صحاريها تؤدي حتما إىل أمرائهم إتاوة هي عبارة عن قطعة قماش تساوي دينارا عن كل محل

564.والثياب والنحاس، وغري ذلك مما ميلكه أهل احلضرولذلك كان العرب ميلكون العديد من سلع السودان 

وهلذا غالبا ما يعمد السالطني إىل مصاحلتهم على إعانات مالية ضخمة، حىت حيافظوا على أمن الطريق 
لكن العرب املقيمني بالصحاري ااورة ململكيت تلمسان وتونس يعيشون مجيعا "الصحراوي لتجارة القوافل، 

أمري يتوصل من امللك بإعانات مالية ضخمة يوزعها على قبيلته ليتقي الفنت ويعيش معهم يف من سادام، فكل 

.156-153/ 6املعيار،: ، الونشريسي141–129ص مطالع التمام، : أ، الشماع85–ب84/ 2الدرر املكنونة،: املازوين-559
.ب22، ورقة املهذب الرائق: املازوين-560
.)نازلة سئل عنها عبد الرمحن الوغليسي ( أ 136/ 2الدرر املكنونة ،:املازوين-561
).نازلة سئل عنها عبد الرمحن الوغليسي (ب 136–أ 136/ 2املصدر نفسه،-562
.60/ 1وصف إفريقا، -563
.املصدر نفسه-564
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565".سلم وعالقة ودية

وملا مل تأمن السبل يف صحراء املغرب األوسط بالنسبة للتجار واملسافرين، فقد ظهرت مهنة جديدة امتهنها 
حلراسة القوافل والتجار من لصوصية نظرائهم أو اخلفارة" البذرقة"األعراب املوالون لسلطة؛ أال وهي 

"يقول ابن خلدون566األعراب، أقمت عندهم ليايل حىت هيأ يل الطريق وبذرق يل مع رفيق من العرب : 
وبعث معي ابن أخيه عيسى يف مجاعة من سويد تبذرق يب ويتقدم إىل أحياء : "، وقال أيضا"وسافرت إىل قفصة

نا على أوالد يعقوب بن موسى من أمرائهم وبذرق يب بعضهم إىل حلة ونزل: "، وقال يف موضع آخر"حصني
وهلذا كان بعض العرب املوالني للسلطة الزيانية من خرية الفرسان وأشجعهم 567،"أوالد عريف أمراء سويد

يسهرون على حتقيق األمن وصيانة الطرقات، وفصال عن ذلك فإم يدعون لسلطان بين زيان على منابر مدم 
568.م يف مجيع املناسبات الدينية تعبريا عن والئهم هلاوقراه

سئل قاضي : "وقد سئل بعض الفقهاء حول اخلفر هل هو حالل أم حرام يف نازلة ذكرها املازوين، فيقول
اجلماعة سيدي عيسى الغربيين عما يؤخذ عن سبيل اخلفر، هل هو حالل أم حرام؟ وهل يفصل بني اجلاه 

احلمد هللا؛ الذي رأيته فيما قبل عن الشيخ أيب احلسن الصغري أنه إن كان جباهه مل : ابوالشجاعة أم ال؟ فأج
جيز وإن كان لشجاعته وقوته جاز، وأفىت شيخنا ابن عرفة رمحه اهللا تقع باجلواز ألنه رد أن مشيه معهم 

أعراب أفريقية وانقطاعه عن أسبابه واشتغاله وتركه هلا ليس بواجب عليه، وكان أفىت بذلك لبعض مرابطي
569."وكتب له ذلك خبطه، وكان يذهب بالقوافل من تونس إىل قسنطينة وغريها جبعالة معلومة

ونتيجة للخطر الذي شكله األعراب القاطعني للطرقات على حياة املسافرين والتجارة وديدهم للنشاط 
اآلثار السلبية هلذه الفتنة اليت عاشها االقتصادي؛ برز دور الصلحاء يف تلك الفترة للمسامهة يف التخفيف من

بالرتول يف موضع مرور -من قبيلة رياح-سكان املغرب األوسط، فقد قام أحد رابطني وهو سعادة الرياحي 
املسافرين والقوافل وقام بتعمريه مبختلف العمارات واختذ به سوقا، وكان قد جعل ذلك املكان مأوى 

ل احلرابة اليت ميتهنها لصوص األعراب مما شكل عائقا أمامهم، لذا عملوا للمسافرين والتجار، حىت يقطع أعما
على التردد إىل موقعه ليالً لنهبه وإفساده، حىت أمره الناس بالرحيل عن ذلك املوضع ليخلص نفسه، لكن 
الفقهاء أكدوا له أن قطع تلك املفسدة شرف عظيم وعمل جليل، واألفضل طلب الصلح مع هذه الفئة 

570.هم إن مل يقلعوا عن هذا الفسادوديد

واتقاء ألعمال النهب اليت تتعرض هلا القوافل كان التجار كثريا ما يلجئون إىل استخدام احليل مع هؤالء 

.63/ 1املصدر نفسه،-565
. ب 47، ورقة زهر البستان: جمهول-566
.180، 122، 65، ص التعريف بابن خلدون-567
.ب96/ 3، زبدة التاريخ: ابن األعرج-568
.ب2/49الدرر املكنونة،-569
.)نازلة سئل عنها أبو الفضل العقباين (أ 84/ 2املصدر السابق،: املازوين-570
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حىت يفلتوا منهم؛ حيث روى لنا عبد الباسط امللطي عن التجار الذين توجهوا من تلمسان وغريها إىل فاس 
محلوه إليها من البضائع توجهوا عائدين لكنهم خشوا أن يعترض طريقهم برسم التجارة، وعند بيعهم ما

األعراب قاطعوا الطريق، فاهتدوا إىل حيلة حيث اشتروا محريا ليحمل بضائعهم وأمواهلم وغطوها وقاموا 
مريهم جيولون حب) مرضى باجلذام(بتلطيخ أبدام بالغراء وطحال الغنم املدقق، حىت يومهوا األعراب أم جماذمي 

وعليها أمحاهلم، فهرب األعراب خوفا من العدوى، حىت أم وضعوا هلم أنواع املآكل يف الطريق وأشاروا 
571.إليهم من بعيد ليأكلوا، وهكذا وصل هؤالء التجار إىل بالدهم ساملني بفضل هذه احليلة

ط التجاري، وبالتايل لقد كانت أعمال اللصوصية والنهب من طرف األعراب تشكل عائقا أمام النشا
ضعف اقتصاد املغرب األوسط، غري أنه ال ينبغي أن نساير املستشرقني يف طرحهم الذي حيمل اهلجرة اهلاللية 

بل نقول دون مغاالة أن تعسفات 572املسؤولية الكاملة يف االحنطاط احلضاري واالقتصادي للمغرب عموما،
يت أدت إىل ضعف اقتصاد املغرب األوسط، وحىت إفقار األعراب اليت أشرنا إليها كانت إحدى األسباب ال

الناس وجتويعهم وليس هو السبب الوحيد، وهو الطرح الذي تبناه الباحث عطاء اهللا دهينة حول الوضع 
م نتيجة تدهور الوضع الفالحي بسبب مجلة من 14/هـ8املتردي الذي وصل إليه االقتصاد املغريب يف القرن 

وقد استمر هذا الوضع من االحنطاط حىت سقوط بعض 573اخي ومنها ما هو سياسي،األسباب منها ما هو من
. سواحل املغرب األوسط يف يد االحتالل اإلسباين نتيجة كل هذه العوامل، وهذا ما دلت عليه مصادر الفترة

جارة القوافلية له كما أننا ال نستطيع أيضا احلكم على ايار اقتصاد املغرب األوسط متاما، أو القول بأن الت
مع بالد السودان قد قضت حنبها، فإىل وقت متأخر ذكر لنا الوزان الدور الذي سامهت به بعض مناطق يف 

من "فيقول عند احلديث عن مملكة تلمسان اليت متتد 574تلك التجارة رغم العوائق اليت تسبب فيها األعراب،
ب الذي من أجله مل تفتأ هذه اململكة تتضرر من البحر املتوسط إىل ختوم صحراء نوميديا، ذلك هو السب

تعسفات األعراب القاطنني باجلزء ااور للصحراء، وكان ملوك تلمسان دائما مضطرين إىل أن يهدئهم بأداء 
إتاوات جسيمة وتقدمي اهلدايا هلم، لكن مل يستطيعوا قط إرضاءهم مجيعا، وقلما توجد يف البالد سبل آمنة، 

روج بكثرة يف مملكة تلمسان لقرا من نوميديا، وألا تشكل مرحلة يف الطريق املؤدية إىل ومع ذلك فالسلع ت
575".بالد السودان

أنه مل حيدث ايار حضاري وال احنطاط يف املغرب إىلDominique Valerianوقد أشار الباحث الفرنسي
م وانتهت يف القرن 14/هـ 8يف القرن م؛ وإمنا حصلت األزمة11/هـ5بسبب اهلجرة اهلاللية خالل القرن 

.59- 58، ص الروض الباسم: عبد الباسط-571
، م12إىل القرن 10تاريخ افريقية يف عهد بين زيري من القرن : الدولة الصنهاجية: اهلادي روجي إدريس: من بني هؤالء املستشرقني-572

.272-268/ 2، 292-245/ 1م، 1992دار الغرب اإلسالمي، : ، بريوت1الساحلي ط ترمجة محاد 
573- Atallah Dhina: Les Etats de l'Occident musulman, p. 344.

أقل حدة، ال يفوتنا أن نسجل هنا أن األعراب مل يكونوا وحدهم املشتهرين بالسلب والنهب؛ بل حىت الرببر مارسوا هذه العملية لكن بشكل -574
. 98، ص التعريف بابن خلدون: أنظر". وأخذَهم سكان اجلبال من الرببر بالنهب من كل ناحية: "يقول ابن خلدون

. 9-8/  2وصف إفريقا،-575
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واملتزامنة مع ظهور الطاعون األسود الذي حدث يف منتصف املائة الثامنة، ولكن يف احلقيقة مل 576م،15/هـ9
تنتهي هذه األزمة، فقد عرف املغرب األوسط يف هذا القرن أيضا إضافة إىل فنت اليت كان سببها األعراب، 

سترتفت كل ماهلا وطاقتها يف الصراعات والتناحرات الداخلية واخلارجية، فضال وضعف السلطة احلاكمة اليت ا
عن فساد األحكام وضعف سيطرة السلطة على خمتلف األقاليم التابعة هلا والبوادي والقرى اليت أصبحت حتت 

سبان إضافة إىل ازدياد معترب يف نشاط ظاهرة القرصنة األوربية وحترشات النصارى اإل577سيطرة األعراب،
.           على سواحل املغرب األوسط، واليت انتهت يف األخري باحتالل البعض منها يف أوائل القرن العاشر اهلجري

كما ذهب بعض املستشرقني أمثال جورج مارسي وغوتيه واهلادي روجي إدريس إىل القول أن العرب 
غري أن 578له من اقتصاد زراعي إىل اقتصاد رعوي،اهلاللية هم السبب يف ايار اقتصاد املغرب األوسط، وحتو

ظلت قائمة يف املغرب -إىل جانب الرعي-منها واجلغرافية بينت لنا أن الزراعة 579النصوص املصدرية النوازلية
األوسط حىت يف الفترة املتأخرة بالرغم من كل املعوقات، فقد وصف الوزان حال قبيلة مرداس العربية املنتجعة 

ويف خارج املدينة حترث البادية على مسافة حنو أربعني ميال عرضا وكلها صاحلة للقمح، : "بقولهلبادية بونة
وتسكنها قبيلة عربية تدعى مرداس، تزرع األرض ومتلك عددا كبريا من البقر والثريان والغنم وتعطي هذه 

ال عندما حيملونه للبيع يف املاشية الزبد بكثرة إىل حد أن األعراب يكادون ال حيصلون يف مقابله على امل
580".عنابة

ولعل ازدياد النشاط الرعوي يف املغرب األوسط جاء كنتيجة ملحة التساع نطاق النشاط التجاري مع 
كون 581دول أوروبا وازدياد الطلب على البضائع كاجللود واألصواف من طرف التجار األوروبيني،

كما سبق وأن -ليت كانت منتشرة بكثرة يف املغرب األوسط األصواف مادة أولية حلرفة النسيج واخلياطة ا
.وأهم احلرف املنتشرة يف مدنه وبواديه على حد سواء-أشرنا

لقد كانت الفنت اليت تسبب فيها العرب اهلاللية من أهم األسباب اليت أدت إىل حدوث ااعات بطريقة 
كسبب مع مجلة األسباب اليت ذكرها، إال أنه من غري مباشرة، بالرغم من أن ابن خلدون مل يكن قد خصها 

دون شك قد أدرجها ضمن احلروب والفنت، ألنه نوه كغريه من مؤرخي وفقهاء الفترة يف أكثر من موضع 
خبطورة هذه الفتنة على سكان املغرب األوسط، وعلى الفئات احلاكمة اليت وجدت نفسها عاجزة عن 

. إرضائهم يف كثري من األحيان
ادخار الناس للزروع واألقواتقلة-

576- Bougie port Maghrébin, p 209, 230, 375,633.
أ  135/ 2أ ، 511أ، 1/496الدرر املكنونة، : ب،  املازوين29، ورقة املهذب الرائق: املازوين-577
.50-49ص اهلجرة اهلاللية وإشكالية احنطاط حضارة املغرب اإلسالمي الوسيط، : عالوة عمارة-578
لقد أشرت سلفا يف غري ما موضع إىل العديد من النصوص الفقهية اليت تناولت احلديث عن النشاط الزراعي، وكيف أن العرب مالك -579

.عليها مزارعني، وهذا يدل على أم أعوزم اخلربة يف اال الزراعي، غري أم مل يهملوهاألراضي كانوا يوظفون 
.62/ 2وصف إفريقيا،-580
. 61، ص املرجع السابق:عالوة عمارة، 135، ص جباية يف العهد احلفصي: بعيزيق-581
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ومن مجلة األسباب اليت كانت تؤدي إىل حدوث ااعات أيضا هي قلة اهتمام الناس بادخار وختزين 
الطعام، والذي نعتربه سببا ثانويا يزيد من توقع حدوث ااعات إذا توفرت أحد األسباب األساسية الذي 

االحتكار عظم فقدالناس واثقون يف أقوام باالحتكار فإذا: "ذكرها ابن خلدون، وهو يوضح يف ذلك قائال
وكان بعض السنوات االحتكار مفقودا ،فغال الزرع وعجز عنه أولو اخلصاصة فهلكوا،توقع الناس للمجاعات

582".فشمل الناس اجلوع

أزمات أو وال شك أن ادخار الطعام واملال وغري ذلك ضروري حىت يأمن الناس يف معاشهم حال حدوث
.جماعات، وال غرو فإن قلة االدخار كما يشري ابن خلدون يزيد من توقع حدوث ااعة

"ولقد اعترب االدخار من مجلة وصايا امللوك اليت أفردها السلطان الزياين أيب محو بالعناية قائال اعلم : 
ناكد واملناكر مما غال مثنها وخف حمملها أنه ينبغي لك أن ال تفارق ذخرية من الذخائر جتدها يف زمن امل: يا بين

كالياقوت واجلواهر الثمينة العظيمة، اليت هلا نفاسة وخطر وقيمة، ألا رمبا اعتراك أمر من أمور دنياك فتجد 
تلك الذخرية تدافع ا ما أمهك واعتراك، وتصادم ا أعدائك، وتقيم ا أودك وتصلح ا أمرك، فإن اقتناء 

583".على الشدائد والضرائرالذخائر معونة

لقد كانت املطمورة جزًء ال يتجزأ من مرافق الكثري من األسر يف املغرب األوسط يف مدنه وبواديه على حد 
حيث كانت تستعمل لتخزين الفائض من الزرع حتسبا 584سواء، وهذا ما دلت عليه نوازل الفترة بكثرة،

.وث ااعةملنع حد585لسنوات الشدة وأوقات الربد والثلج
وال سبيل إىل الشك من أن قلة عناية الناس باالدخار كان قد زاد من توقع حدوث بعض ااعات الواقعة 
يف املغرب األوسط، مثل ااعة الواقعة بتلمسان جراء احلصار املريين األول، والذي دام قرابة التسع سنوات، 

هالك عدد كبري منهم جوعا، يف حني بقي خمزون السلطان فقد نفد خالهلا خمزون عامة الناس بسرعة، بدليل
جلس : حدثين شيخنا حممد بن إبراهيم اآلبلي قال: "الزياين حىت يوم الفرج، وهذا ما يرويه ابن خلدون قائال

السلطان أبو زيان صبيحة يوم ذلك الفرج وهو يوم األربعاء يف خلوة من زوايا قصره، واستدعى ابن جحاف 
إمنا بقي عولة اليوم وغدا، فاستوصاه : سأله كم بقي من األهراء واملطامري املختومة؟ فقال لهخازن الزرع ف

586،"بكتماا

وعلى أساس أن أبا احلسن املريين عندما عاود احلصار على تلمسان، واستمر يف حصارها قرابة أربع 
ومل يظهر منهم وهن وال خور : "يف ذلكسنوات مل يشكوا أهلها من اجلوع أبدا، فيقول ابن فضل اهللا العمري 

.282، ص املقدمة-582
.103، ص واسطة السلوك يف سياسة امللوك-583

.ب85ب، 40أ، 20أ، 10ب، 8/ 2الدرر املكنونة،: ازوينأنظر امل-584
.160ص املناقب املرزوقية، :ابن مرزوق-585
.199/ 7العرب،-586
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وما جيعلنا نعترف أن 587،"النقطاع املرية؛ ملا كان عندهم من املخزون حىت قدايد اللحوم ومسليات الشحوم
الناس مل يدخروا بكثرة أو مل يهتموا باالدخار قبل هذه ااعة، هو اهتمامهم بذلك أكثر بعد انقضائها، فضال 

باالدخار أكثر قبل حدوث هذه ااعة بدليل أن زرعهم مل ينفد إىل يوم الفرج من عن اهتمام السالطني أيضا
. هذا احلصار

ومنه فإن قلة ادخار الناس للغذاء يعد من العوامل  املساعدة على توقع حدوث ااعات إذا توفرت أحد 
كاآليت؛ فما هي أهم العوامل األسباب املؤدية إىل ذلك بشرية كما ذكرناها سابقا أو طبيعية كما سنذكرها
.                  الطبيعية املتسببة يف حدوث ااعات يف املغرب األوسط خالل الفترة املدروسة؟

العوامل الطبیعیة-ب 
العامل المناخي - 1

وتأثريه على صريورة احلضارات هو ابن خلدون، فقد وضح يف جزء 588لعل أول من تفطن إىل أمهية املناخ
من مقدمته أثر املناخ يف طبائع الناس وعادام، مربزا بذلك حتمية املناخ من خالل العديد من املواقف، أمهها 
بالنسبة إلينا دور املناخ يف سيادة حاليت اجلوع والرخاء، فاألقاليم املعتدلة واملتمثلة يف اإلقليم الرابع والثالث 

التحضر ملا يتوفر فيها من العلوم والصنائع واملباين وخمتلف واخلامس؛ تكون يف نظره صاحبة احلظ األكرب من 
أما األقاليم 589،)الذهب والفضة(األقوات والفواكه واحليوانات، وأغلب معامالت سكاا بالنقدين العزيزين 

غري املعتدلة واليت تشمل اإلقليم األول والثاين والسادس والسابع، فسكاا أقل حتضرا ويعيشون يف خصاصة 
تصر غذائهم على الذرى والعشب، وبناؤهم بسيط جدا من الطني والقصب، وال يتعاملون بالنقدين ويق

590.العزيزين بل يقتصرون يف معامالم على النحاس أو احلديد أو اجللود

اعلم أن هذه : "ففي احلقيقة مل تكن كل مناطق اإلقليم املعتدل تعيش يف رخاء كما أشار ابن خلدون قائال
، فريى أن اختالف املناطق "ليم املعتدلة ليس كلها يوجد ا اخلصب، وال كل سكاا يف رغد من العيشاألقا

يف طبيعة العيش والغذاء وكل ما جتود به الطبيعة؛ إمنا يكون بسبب اختالف املناخ والتضاريس بني املناطق 
عد حيث فيما بLadurieيتبناهاوهي نفس الرؤيا اليت591الصحراوية والسهلية وحىت بني البوادي واحلواضر،

أن املوقع اجلغرايف وطبيعة التضاريس يتحكمان يف نوعية املناخ السائد يف أي بلد "يف دراسته حول املناخ يرى 

.90، ص مسالك األبصار-587
إبراز دور املناخ يف املسار التارخيي جتدر اإلشارة إىل أن الدراسات املناخية قد قطعت أشواطا كبرية يف أوروبا، خاصة مع أصحاب احلتمية املناخية الذين حاولوا-588

Lerroyلعل أهم هذه الدراسات، دراسة اليات اليت كانت حمل اهتمامهم، وللحضارات، والعالقة بني املناخ واتمع، ودور املناخ يف حتديد مصري اإلنسان، وغريها من اإلشك
 Ladurieيكشف مسكها يملغرب، مستعملني يف ذلك تقنيات علمية دقيقة بالرجوع إىل جذور األشجار الذومساعديه حول مناخ ا" وستكتون"حول تاريخ املناخ، ودراسة

، جملة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، جامعة حممد الكوارث الطبيعية واحلتمية التارخيية: حممد الناصري: وحنافتها عن السنوات املطرية واجلافة، ملزيد اإلطالع حول ذلك انظر
.20- 18، ص جوائح وأوبئة مغرب عهد املوحدين: ، حسني بولقطيب67- 73م، ص  1990-1989، 15عدد اخلامس، ال

.85، صاملقدمة-589
.86-85، ص املصدر نفسه-590

.92-91، صاملصدر نفسه-591
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592".من البلدان

غري أنه ال يهمنا هنا سوى العوارض الدورية اليت تصيب احلضارات، والذي يكون املناخ السبب الرئيسي 
احلديث عن خمتلف هذه العوارض أو الكوارث يف املغرب األوسط كمجال للدراسة، البد أن نلقي فيها، وقبل 

.نظرة بسيطة حول املناخ السائد يف هذا اال اجلغرايف املتنوع والواسع
إذا كان املغرب األوسط يتسم بالتنوع يف تضاريسه فإن حتديد املناخ هلذا اال ليس باألمر اهلني، خاصة 

نوعية املناخ يف خمتلف مناطق املغرب األوسط، بل تكتفي ببعض نأن املصادر ال تتناول احلديث مباشرة عو
وذلك بذكر اجلو السائد يف مدينة ما عرضا ضمن سياق حديثها أو وصفها لبعض مميزاا، ،اإلشارات اليسرية
594.اءها كثري األمطار والثلوجوشت593،"هي أشد بالد عدوة املغرب األوسط بردا وجتلدا"فمدينة تلمسان 

لبعدها عن البحر قليال، بويسود مدينة تلمسان مناخ متميز نظرا ملوقعها الوسطي، فال هو رط
وال هو حار صيفا شأن املدن الواقعة يف السهول واهلضاب، كما أا ال تتأثر برياح السموم احلارة اليت تأيت من 

ة اجلدار الواقي من هذه الرياح فال يكون صيفها شديد احلرارة، غري أن الصحراء ألن جبال األطلس تكون مبثاب
وهلذا فإن طبيعة 595شتائها يكون شديد الربودة كثري الثلوج واألمطار، وقد يستمر ذلك حىت يف فصل الربيع،

ى مناخ تلمسان يعيق ال حمالة النشاط الفالحي ا، ولعل ذلك هو السبب الذي جعل أهل تلمسان حيرصون عل
596.ختزين املواد الغذائية يف أهراء ومطامري حتسبا ملثل هذه األوقات

شديدة "ويتميز مناخ مدينة تيهرت أيضا بشدة الربد وكثرة الغيوم والثلج، وكذلك مدينة قسنطينة فهي 
عن وغريها من اإلشارات اليت ال ترسم لنا تصورا واضحا 597،"الربد والثلج كثرية الرياح لعلوها وارتفاعها

.مناخ املغرب األوسط ككل
ولقد أمدنا الوزان ببعض اإلشارات حول مناخ بالد الرببر عموما، وإن كان قد ركز يف طرحه هذا حول 
ميقات بدء فصول السنة وانتهائها داخل هذا اال، مشريا إىل بعض االضطرابات املناخية اليت حتدث خالهلا 

ماي فإن حمصول السنة 5أفريل و23املطر يف فصل الربيع ما بني وقد تؤدي إىل حدوث جماعات، فإذا سقط 
كما أن هبوب الرياح اجلنوبية القادمة من الصحراء واليت تتسم باحلرارة الشديدة 598سيتضرر بأكمله،

واجلفاف يف غري فصل الصيف من شأا أن تفسد الغالة ومتنع الفواكه من النضج، وإذا استمر هبوا مدة 
.      وهو ما يسبب أزمة غذائية حقيقية599تؤدي إىل إتالف احملاصيل الزراعية وحرقها، طويلة فإا

: ، نقال عن13، صجوائح وأوبئة مغرب عهد املوحدين: حسني بولقطيب- 592

Lerroy  Ladurie: Histoire du climat du puis L’an mil, paris, 1967.
.222، ص املسند: ابن مرزوق-593

.167-166، ص روضة النسرين: ابن صعد-594
.2، ص 1995ديوان املطبوعات اجلامعية، : ، اجلزائرباقة السوسان يف التعريف حبضارة تلمسان عاصمة دولة بين زيان: شحممد بن رمضان شاو-595

.167، ص حية لسكان تلمسان يف عهد بين  زياناألحوال الص: فياليل-596
.178، 167-166، ص االستبصار يف عجائب األمصار: جمهول-597

.31-30/ 1إفريقيا،:، مارمول كرخبال80- 79/ 1وصف إفريقيا،-598
.31/ 1املصدر نفسه،، 81/ 1املصدر نفسه،-599
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لكن بالرغم من ذلك فإن كل هذه املصادر مل متدنا بتصور واضح عن مناخ املغرب األوسط، فال بد أن 
، على اعتبار أن املناخ جنري مقاربة حول ما كتب يف بعض الدراسات احلديثة اليت تناولت مناخ اجلزائر احلالية

واألمر 600أو الطقس العاملي عموما يف نظر بعض علماء اجليولوجيا مل حيدث عليه تغريات جذرية منذ القدم،
كذلك بالنسبة ملناخ مشال إفريقيا اليت كانت ختضع ملناخ شديد التشابه باملناخ احلايل والذي يتسم جبفاف يف 

601. وباالوأمطار غري منتظمة قد تكونفصل الصيف،

فمن املعلوم أن مناخ اجلزائر احلالية يتنوع أيضا بتنوع التضاريس املشكلة هلا، فنميز يف اجلزائر ثالثة أقاليم 
:مناخية متباينة هي

ويسود املناطق الشمالية الساحلية، ويتميز بفصلني متباينني فيكون شتاءه ممطر : مناخ البحر األبيض املتوسط*
هو حار وجاف، وتتسم طبيعة هذا املناخ بعدم االنتظام إذ يتجلى ذلك يف زيادة نسبة وطويل، أما صيفه ف

602.األمطار حىت تؤدي إىل حدوث الفيضانات، أما يف فصل الصيف فيحدث اجلفاف يف بعض الفترات

راء يف ويسود املناطق الداخلية وميتد إىل اجلهات اجلنوبية، فهو مناخ انتقايل بني مناخ الصح: مناخ اإلستبس*
اجلنوب ومناخ البحر األبيض املتوسط يف الشمال، وصيفه حار وجاف وشتاءه بارد وقليل األمطار وقليل 

.الرطوبة
يسود يف املناطق اجلنوبية وحيتل مساحة أكرب يف اجلزائر ويتميز باحلرارة واجلفاف طوال السنة : مناخ الصحراء*

603.تقريبا

نفترض أا كانت السائدة يف املغرب األوسط قد فرضت عليه طبيعة وعليه فإن مجلة هذه املناخات اليت
. ةقاسية، خصوصا إذا ما أصاا اضطراب أو خلل يتعلق بدرجة أوىل بنسبة األمطار املتساقط

الماء في المغرب األوسط وعالقتھ بحدوث المجاعات-
جود الغذاء، فإن املناخ هو املتسبب الرئيسي وعلى اعتبار أن املاء يعد من العناصر األساسية اليت تؤدي إىل و

يف توفر هذا العنصر أو عدمه، ولكن من الصعب جدا حتديد كمية التساقط بالنسبة للمغرب األوسط يف الفترة 
الوسيطية النعدام إشارات مصدرية حول ذلك، لكن ال يسعنا القول سوى أن املناخ املتوسطي السائد يف بعض 

كما أسلفت604سم بعدم االنتظام يف التساقطجهات املغرب األوسط يت

، حممد 95م، ص 2002دار احلصاد، دار الكلمة، : ، سوريا1، ط ريها على املياه العذبةاملتغريات املناخية العاملية وتأث: صاحب الربيعي-600
. 287، 267، ص2004، 70–69: ، املناهل، العدداجلراد واجلوع واألمراض يف املغرب خالل العصور القدمية والوسطى: األمني البزاز

601 Crssell st : Histoire de L'Afrique du Nord, paris, 1913-1928, t:I, p 99.
-هـ1413دار املنتخب العريب، : ، بريوت1مروان أيب مسرا، ط: ، تعريباملتوسط والعامل املتوسطي يف عهد فليب الثاين: فرنان بروديل-602

ي مصطفى منشورات املركز اجلامع: ، جملة مواقف، معسكرالطبيعة وأثرها على اإلنسان يف اجلزائر: ، خليفي عبد القادر64-63م، ص 1993
.150-149، ص 2008، ديسمرب 03اصطمبويل، العدد 

م، 1968مكتبة الشركة اجلزائرية، : ، اجلزائر1، ط )اقتصادية–بشرية –طبيعة (جغرافية اجلزائر: حليمي عبد القادر علي-603
.95-93ص

604- Nedjem ed-dine hentati : L'Eau dans la ville de L'Occident musulman médiéval d'Après les sources
juridiqes malikites, Revue d'Histoire magrébine, 28eme, année 2001, N:102 - 103, P 163.
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كما أن املناخات األخرى كاملناخ اإلستبسي واملناخ الصحراوي يتميز صيفها باحلرارة واجلفاف خصوصا 
األمر الذي جعل من املاء وتناقصه من فصل آلخر مشكلة عاىن منها إنسان املغرب 605املناطق الصحراوية منها،

.األوسط
تب الرحالت واجلغرافيا احلديث عن املاء وجوده أو عدمه من خالل وصفها لبعض مدن لقد أفاضت ك

املغرب األوسط، على اعتبار أن عنصر املاء يعد من الشروط األساسية اليت يراعى توفريها عند اختطاط املدن 
روب ومنابع مياه واألمصار، فهو من أهم السمات اليت يتحدد من خالهلا أمهية املدينة واملصر، فوجود ماء ش

606.معتربة هو رمز لتمدن أو حتضر أي جمال عمراين

عينان اثنان من املاء أحدمها كبرية، منها شرب أهل البلد، وهلا ر جار "فمدينة جباية على سبيل املثال هلا 
ياه عذبة وتتمتع مدينة بونة أيضا مب607،"على حنو ميلني منها، حيتف به البساتني ليس إال أن يصب يف البحر

608.وهي مصدر شرب أغلب أهلها ألا صاحلة لذلك

ولذلك فإن أهل تلمسان مل يشكوا قط من 609وقد اشتهرت مدينة تلمسان بغزارة مياهها وكثرة أارها،
وقطع منبع املاء الذي يأتيها من خارج أصوارها، بل اكتفوا املريينننقص املاء عندما حاصرهم أبو احلس

فال يكاد بيت "ومدينة مستغامن هي األخرى كانت وافرة املياه 610العيون اليت هي داخل املدينة،باالرتواء من 
غري أن هذه 612أما مدينة قسنطينة فبها واد عظيم حتفه بساتني وأجنة خصبة،611،"منها خيلوا من ينبوع ماء

.املناخ وقلة التساقطتالثروة عرضة للنضوب يف حالة اضطرابا
ذلك بينت لنا املصادر أن بعض املناطق كانت تشكوا من قلة املياه، كما هو احلال بالنسبة لكن يف مقابل 

ملدينة وهران، حيث كان أهلها يالقون مشقة كبرية يف جلب املاء من العيون، حىت قام الشيخ إبراهيم التازي 
613.بإدخال املاء إليها وأراح أهلها من املشقة

ومثلهم يف ذلك 614يعانون من قلة املاء حىت أم كانوا يشربون من اآلبار،كما أن أهل مرسى اخلرز كانوا
إىلمثل العرب القاطنني بالصحراء، أين كان املاء قليل عندهم حىت بلغ مثن الشربة الواحدة يف أحد الفترات 

ال ، مع أن الناس)العرب(وهؤالء قوم يف غاية الكرم : "ويضيف الوزان حول وضعيهم تلك615ربع دينار،

.95-94، ص املرجع السابق: حليمي عبد القادر-605
م،14و 13/ ـ ه8و 7املاء واإلنسان يف األندلس خالل القرنني :سعيد بنحمادة، 324، 121ص املقدمة، :ابن خلدون-606
.98-97، ص م2007دار الطليعة، : ، بريوت1ط , )إسهام يف دراسة اال واتمع والذهنيات ( 
.55، ص مسالك األبصار: العمري-607
.127، ص اإلستبصار يف عجائب األمصار: جمهول-608
.176، ص املصدر نفسه-609
.          90، ص املصدر السابق: العمري -610

.350/ 2إفريقيا، :ول كرخبالمارم-611
.40،  ص الروض الباسم: عبد الباسط-612
.156، ص روضة النسرين: ابن صعد-613
.538، ص الروض املعطار: احلمريي-614
.241-240/ 2بغية الرواد،: حيىي بن خلدون-615
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وهلذا فقد كان هناك تباين ما بني قلة أو كثرة وجود املاء بني 616،"مبضارب خيامهم جلفاف أرضهمميرون 
.خمتلف مناطق املغرب األوسط

ولقد بينت لنا بعض نوازل الفترة الوجه احلقيقي ملعاناة إنسان املغرب األوسط جراء نقص املاء، وذلك من 
حول هذا العنصر بني خمتلف األفراد، خصوصا بني أهل األرياف املشتغلني خالل املنازعات اليت كانت حتدث

617.بالفالحة

ونظرا ألن املاء يعد عنصرا أساسيا يف النشاط الزراعي فإن عمليات السقي كما جسدت لنا بعض النوازل؛ 
أحقية السقي من ماء قد أفرزت بني املزارعني مشاكل ال حصر هلا، أمهها الرتاع بني األعلني واألسفلني حول 

ني ولو الوادي الذي يقل يف الصيف ويكثر يف الشتاء، فأفىت الفقهاء يف كل احلاالت بعدم منع املاء على األسفل
كان قليال، وهدم كل السدود اليت توضع ملنع وصول املاء حىت يصل لألسفلني، على أن بعض الفقهاء فضلوا 

618.األولني خاصة يف حالة قلة املاء

ا أن جمرى املياه الذي مير على أرض الغري كان من شأنه أن حيدث مشاكل بني املزارعني بسبب الضرر كم
الذي يلحق مبن مير املاء بأرضه إىل أرض شخص آخر أو إىل داره أو محامه، فقد أفىت الفقهاء 

619.يف مثل هذه احلاالت لصاحل املتضرر

زارعني فقط، وإمنا شكل حمور تعارض بني جمالني خمتلفني مها مل يكن املاء عنصر تنازع بني أهل الريف امل
الريف واملدينة، كما جسدته لنا إحدى النوازل ابن مرزوق اليت تدور وقائعها حول نزاع أهل تلمسان 
احلضريني الذين ينتفعون مبجرى ماء مير بدورهم ومدارسهم ومحامام، مع املزارعني الذي ينتفعون أيضا ذا 

عد خروجه من املدينة لسقي جنام؛ حيث طالب هؤالء احلضريني املزارعني باالشتراك معهم يف ارى ب
إصالح ما هدمه جمرى املاء من جدارات الدور، بعد أن طالب صاحب اجلدار احلضريني بذلك، ألم يصرفون 

أرباب اجلنات وال غسالم وصرف مياه املطر املنحدرة على دورهم، وكان جواب ابن مرزوق بعدم إلزامية 
620.أرباب الدور بإصالح ما دم بسبب جمرى املاء

لقد بينت لنا املصادر النوازلية أيضا وجها من أوجه نظام السقي يف املغرب األوسط،  فقد كانت عمليات 
ليوم السقي تتم بني الشركاء أو الورثة يف املاء، يف شكل دورات أسبوعية تنقسم بدورها إىل مخسة أجزاء يف ا

621.حيث يتداول الناس عليها من الفجر إىل الضحى ومنه إىل الزوال ومنه إىل العصر ومنه إىل املغرب مث الليل

إن اعتماد املزارعني يف األرياف على عمليات السقي يدل على قلة األمطار وعلى عدم انتظامها، وهلذا غالبا 

.60/ 1وصف إفريقيا،-616
.370، ص النوازل الفقهية واتمع: حممد فتحة-617
.402/ 8املعيار املعرب،: شريسيالون-618
.أ32، ورقة  املهذب الرائق: املازوين-619
.44-43/ 8املصدر السابق،: أ، الونشريسي26–ب 25، ورقة نوازل: ابن مرزوق احلفيد-620
.) نازلة سئل عنها الشريف حممد املدعو أمحو(أ، 512/ 1الدرر املكنونة،: املازوين-621
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جون إىل املاء بكثرة، خصوصا املشتغلني منهم يف الفالحة ما يعمد هؤالء إىل إحداث بئر أو سانية ألم حيتا
622. واحلرف؛ خبالف أهل الدور الذين ال حيتاجون سوى القليل من املاء الشروب

وجتليات نقص عنصر املاء يف املغرب األوسط سجلتها  لنا أيضا كتب احلسبة من خالل إشارا لبعض 
على -منهن اإلماء-اجتماع اجلم الغفري واملأل الكثري "؛ وهي السلوكات اليت كانت منتشرة داخل اتمع

السقايات واألفران لسقي املاء، أو لطبخ خبز فيطلن الوقوف هنالك لغري ما أتني له بل الستدعاء احلديث مع 
ولعل حاجة هؤالء إىل املاء جعلتهم خيرجون للسقي، ويستغلون ذلك يف 623،"فسقة العبيد وبعض األحرار

.      عض احلرماتانتهاك ب
ونظرا ألمهية عنصر املاء بالنسبة ألي جمتمع فأن نقصه يؤدي إىل اضطراب عام؛ إذ غالبا ما كان يستعمل 
كنقطة ضغط من طرف العدو، لتضييق اخلناق على املدينة املراد حصارها، وذلك بقطع منابعه؛ فقد سبق وأن 

طينة؛ بأن قطعوا املاء على أهلها حىت كادوا أن يهلكوا لوال أشرنا إىل فعل بين غانية عند حصارهم مدينة قسن
وإىل فعل أىب احلسن املريين عندما كان حماصرا لتلمسان بأن قطع منبع ماء خارجها، ولوال 624لطف اهللا م،

625.كثرة املياه ا لتضرر أهلها جراء ذلك

ياه تابعني جلهاز القضاء، واستحدثت إن أمهية هذا العنصر أيضا جعلت السلطة تقوم بوضع والة على امل
رغبة منها يف تنظيم توزيع املياه، كما استحدثت يف ذلك مغارم على املاء كان يدفعها 626خطة صاحب املياه،

628.أو من أهل القرى لسقي جنام627املنتفعني به سواء من أهل املدن،

الذي يساهم بدرجة أكرب يف توفري الغذاء، وال إن النشاط الزراعي ينبين أساسا على وجود املاء، هذا األخري
وعليه فقد عدت شك أن حدوث اجلفاف كان يؤدي حتما إىل تضرر احملاصيل الزراعية فتحدث ااعة،

اجلوائح املائية من قحوط أو فيضانات والناجتة أساسا عن تذبذب يف املناخ،  وما ينتج عنه من ندرة املياه أو 
. ح اليت هددت املغرب األوسط كما سنرى يف العنصر اآليتكثرا من أخطر اجلوائ

الجـــوائـــح-
أيضا من أهم األزمات، نظرا ملا لئن تأيت اجلوائح الطبيعية كنتيجة حتمية عن تقلبات يف املناخ، فإا عدت

سجلته لنا كتب يترتب عنها من جماعات وخصومات بني الباعة واملشترين وبني األجراء واملستأجرين، وهذا ما 
عن "ى rألن الرسول 629النوازل والفتاوى وكتب األحكام، ولقد أفىت الفقهاء يف الغالب لصاحل املتضرر،

.أ31، ورقة املهذب الرائق: ازوينأبو حيىي امل-622
.80ص حتفة الناظر وغنية الذاكر، : العقباين-623
.103، ص الفارسية: ابن قنفد-624
.90، ص مسالك األبصار: العمري-625
.أ7، ورقة املصدر السابق : املازوين-626
.ب25، ورقة نوازل: ابن مرزوق احلفيد-627
.ب25، ورقة املصدر السابق: ، ابن مرزوق احلفيد285، ص املسند الصحيح:ابن مرزوق-628
.286، ص النوازل الفقهية واتمع: حممد فتحة-629
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، "نفي الضرر"، وقد اتبع الفقهاء يف اجتهادهم هذا القاعدة الفقهية 630"بيع السنني وأمر بوضع اجلوائح
ول ااح ونوعيته، وقد ارتأينا أن نلخص خمتلف متخذين يف ذلك عدة اعتبارات؛ كنوع اجلائحة وقيمة احملص

: هذه األحكام بالنسبة لقضية الكراء يف النقاط التالية
إسقاط الكراء على احملصول الذي تصيبه جائحة القحط، أو على األرض اليت منع القحط من زراعتها فـال           *

631.كراء لرا

632.رادإسقاط الكراء أيضا على احملصول الذي تصيبه جائحة اجل*

عدم إسقاط الكراء عندما جتتاح الفراشة حقل الكتان، إال إذا شهد شهود بأن الفراش كامن يف األرض وهو *
633.من عيوا

:أما األرض اليت يصيبها السيل ففي ذلك ثالثة أوجه
خرج اإلبان حيط على املكتري الكراء إذا دخل السيل يف ثلث املوضع قبل الزراعة، ومنع من زراعته حىت -1
). وقت الزراعة(
حيط على املكتري أيضا الكراء إذا دخل بعد الزراعة ووقت اإلبان باق ومل يتمكن الزرع حىت خرج وقت -2

. اإلبان
634.ال حيط على املكتري شيئا إذا دخل السيل بعد الزراعة وخروج اإلبان وإصابة الزرع-3

اعات القائمة بني ناظر احلبس واملكتري، فقد أفىت الفقهاء يف ومل تسلم أرض األحباس أيضا من خمتلف الرت
635.بكل ما يتعلق بأرض األحباسنهذه احلالة أيضا بنفس املقاييس، بالرغم من أن النظّار كانوا متشددي

وهذا بالنسبة لقضية الكراء، أما يف ما خيص البيع فإن الفقهاء قد خففوا قدر اإلمكان عن املشتري خاصة 
استوفت املسألة عددا من الشروط، وجتدر اإلشارة هنا أن معىن وضع اجلائحة؛ هو أن تكون الثمرة املعقود إذا

وميكن أن نلخص 636،"فيحط أو يسقط عن املشتري ما دفع من مال فتكون موضوعة"عليها يف ضمان البائع 
: هذه األحكام يف النقاط التالية أيضا

ا أصابته اجلائحة، خاصة إذا كان منشأها طبيعي، وكان مقدار يوضع عن املشتري الثمن مبقدار م*

.أ215، ورقة املهذب الرائق: املازوين-630
، ابن 3/1284، 1987-هـ 1407غرب اإلسالمي، دار ال: ، بريوت1ط ، حتقيق املختار بن الطاهر التليلي،الفتاوى: ابن رشد-631

، حتقيق حسني وثائق املرابطني واملوحدين: ، عبد الواحد املراكشي391/ 3، جامع مسائل األحكام: أ، الربزيل11، ورقة زلنوا: مرزوق
.ب106ورقة املصدر السابق، : ، املازوين265-264، ص 1997مكتبة الثقافة الدينية، : ، القاهرة1مؤنس، ط 

.164/ 8، املعيار املعرب: الونشريسي-632
.ب11، ورقة نوازل: مرزوق احلفيدابن-633
.237-236/ 5، املعيار املعرب: ب،  الونشريسي11، ورقة نوازل: ابن مرزوق احلفيد-634
النوازل : ، حممد فتحة171/ 8، املصدر السابق : ، الونشريسي256-255، ص وثائق املرابطني واملوحدين: عبد الواحد املراكشي-635

.287-286، ص الفقهية واتمع
.342، ص أحكام اجلوائح: عادل مبارك-636
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637.أصابته ثلث الثمر باتفاق الفقهاءام

638.يوضع عن املشتري اجلائحة إذا كانت من القحط مهما كانت قيمة احملصول ااح قليله أو كثريه*

الفقهاء بأنه يوضع وخيتلف وضع اجلوائح حسب نوعية احملصول ااح، ففي البقول أفىت بعض *
.غري أن هناك من قال أا كسائر الثمار يوضع منه الثلث فما فوق639عن املشتري قليلها وكثريها،

640. إذا نضج الثمر واستحق القطف فأصابته جائحة فال يوضع عن املشتري شيء*

641.ريإذا بيعت الثمرة مع أصلها و أصابتها جائحة فال وضع، و يكون ذلك من ضمان املشت*

إذا بيعت عدة أصناف من الثمار كالعنب والتني يف صفقة واحدة، فأصيب أحد األصناف منها جبائحة فإن *
كل جنس يقدر مبفرده قيمة الثمر ااح منه، فإذا كان الثلث أو أكثر فإنه يوضع عن املشتري مقدار ما أجيح، 

642.وإذا كان أقل ال يوضع عن املشتري شيئا

ه اجلوائح على القطاع الزراعي فقط بل طالت القطاعني التجاري واحلريف أيضا، وأصبح ومل تقتصر هذ
التجار واحلرفيني يدعون اجلائحة كلما عانوا من الكساد أو اخلسارة، حىت يتملصوا من دفع ما عليهم من 

إذا قل النازل الفنادق املكتراة الكراء، وقد بينت لنا ذلك بعض النوازل؛ فقد سئل ابن رشد اجلد عن حكم
فيها، وعن الرحى إذا قل الطعام، وعن احلوانيت املكتراة إذا تراجعت التجارة؛ هل يعترب ذلك من اجلوائح اليت 

وعموما فقد اعترب 643تلزم عنها احلط من الكراء؟ فكان جوابه عدم اعتبار كل هذه احلاالت من اجلوائح،
ار وغريها من االنعكاسات املترتبة عن ااعات والكوارث أغلب الفقهاء أن الكساد والقلة الربح وغالء األسع

644.ليست من اجلوائح

إن األحكام الفقهية املتعلقة باجلوائح عديدة ال ميكن حصرها، ففيها يتفق الفقهاء تارة، ويتعارضون تارة 
ترة املمتدة ما األوسط يف الفأخرى، غري أنه ال يهمنا من ذلك سوى خمتلف اجلوائح اليت وقعت يف املغرب 

:، واليت مجعتها من ثنايا املصادر واملوضحة يف اجلدول اآليت)م1520-1192/هـ927-588(بني
یوضح أھم الجوائح الواقعة بالمغرب األوسط في الفترة المدروسة:  05جدول 

نوع املكانالزمان
اجلائحة

املرجع/ املصدر النص

.253ص ،)ت.د(دار القلم،: بريوت، القوانني الفقهية: ابن جزي الغرناطي-637
. 31ص ، 1988-هـ1408مركز إحياء التراث املغريب، : ، الرباط1، حتقيق مصطفى ناجي، ط الوثائق املختصرة: أبو إسحاق الغرناطي-638

املؤسسة -، حتقيق حممد أبو األجفان، الدار العربية فصول األحكام وبيان ما مضى عليه العمل عند الفقهاء واحلكام: باجيأبو الوليد ال-639
.ب215، ورقة املهذب الرائق: ، املازوين253، ص 1985الوطنية للكتاب، 

.254-253ص املصدر السابق، :ابن جزي-640
.342ص املرجع السابق، :عادل مبارك -641
.ب15، ورقة املصدر السابق: ، ابن مرزوق احلفيد254-253ص املصدر السابق، :ابن جزي-642
.ب107، ورقة املهذب الرائق: ، املازوين 1284-1282/ 3فتاوى ابن رشد،:ابن رشد-643
.253/ 1، العقد املنظم: ابن سلمون-644
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ـ 610 / ه
م1214

جماعة بسبب جباية
قحط

إىل أن أخصب .. ووقعت جماعة ببجاية"
".الناس يف العام التايل

ص عنوان الدراية، : الغربيين
التشوف إىل : ، التاديل135

، 429، ص رجال التصوف
.182/ 2،  رسائل موحدية

ـ 617 / ه
م1220

ــرب  املغ
واألندلس

جماعة غالء 
بسبب القحط 

واجلراد

يف سنة سبع عشرة كان الغالء الشديد "
".والقحط واجلرادباملغرب

روض : ابن أيب زرع
.354ص القرطاس،

ـ 620 / ه
م1223

قحط، املغرب
واحنباس يف 

املطر

وفيها كان يف املغرب من الغالء ما "
وذلك أن املطر احنبس عنهم .. يعرب عنه

".إىل تسع عشرة) عشرة(من سنة ست 

تلخيص : ابن نظيف احلموي
الكشف والبيان يف حوادث 

.84ص الزمان،

ـ 624 / ه
م1226

ــرب  املغ
واألندلس

م اشـتد  1226/ هـ624ويف سنة  "جراد
الغالء باملغرب واألندلس، وفيها كـان      

".اجلراد املنتشر باملغرب

روض : ابن أيب زرع
، 359،  ص القرطاس

ـ 637 / ه
م1239

قحط وقلة املغرب 
األمطار

وكانت أكثر بـالد املغـرب غاليـة        "
قلة األمطار األسعار بسبب كثرة الفنت و    

".يف تلك األمصار

البيان املغرب : ابن عذاري
.351، ص )املوحدي(

النصف 
األول من ق    

ق / هـ7
م14

كنت ببجاية فأصاب الناس جفـوف      "جفافجباية
) ـر (عظيم وقلـت امليـاه وجـف     

".أمسيون

، ص عنوان الدراية: الغربيين
، نيل اإلبتهاج: ، التنبكيت151
.320ص 

/ هـ677
م1278

.3/89اإلستقصا، : السالوي".وفيها كان اجلراد العام باملغرب"اجلراداملغرب

/ هـ679
املغربم1280

وفيها كان اجلراد ببالد املغرب أكـل       "اجلراد
".مجيع زروعها فلم يترك ا خمضرا

روض : ابن أيب زرع
.535، صالقرطاس

/ هـ679
م1280

ظهور آية يف إفريقية
الزرع

يضا رأى الناس آية عظيمة أكل      وفيها أ "
القمح فريكا مث عدم سنبله فكان البقر       
الذي أكل ذلك الزرع تلـف وكـان        

".ذلك يف مجيع إفريقية

، تاريخ الدولتني: الزركشي
.45ص 

/ هـ683
م1284

كان باملغرب قحط شديد مل ير الناس       "قحط شديداملغرب
قطرة ماء حىت كـان اليـوم الـسابع         

"نوالعشرون من رمضا

.3/89اإلستقصا،: السالوي

/ هـ687
م1288

هبوب رياح املغرب 
شرقية وقحط

ويف آخر سبع ومثانني وستمائة كانت      "
الـريح الـشرقية املتواليـة والقحــط    

روض القرطاس، : ابن أيب زرع
.583ص 
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".الشديد
/ هـ688

م1289
تلمسان 

م
ليكش

قحط

مث وصلنا إىل مدينة تلمسان فوجدناها      "
وأخلت به  , ت به زمانة الزمان   بلدا حل 

فلم تبق به عاللة و ال      , حوادث احلدثان 
".تبصر يف أرجائه للضمئان باللة

، ص  الرحلة املغربية :العبدري
9.

/ هـ692
م1292

املغرب

قحط

وكان أصاب النـاس أعـوام اثـنني        "
".وما بعدها قحط) وستمائة(وتسعني 

.454/ 7العرب،: ابن خلدون

/ هـ723
م1323

نزول مطر املغرب
وثلج كثري

وفيها كان املطر العظيم والثلج الكثري      " 
".باملغرب وعدم الفحم واحلطب

اإلستقصا،: السالوي
3 /179 .

/ هـ725
م1324

حر شديدمليانة
)قيظ(

فوصلت مدينة مليانة وأدركتهما ـا      "
".وذلك يف إبان القيظ

عجائب األنظار، : ابن بطوطة 
1 /158.

/ هـ758
م1356

اجتياح السيل قسنطينة
حمللة أيب عنان 

املريين

أرسل اهللا املزن مثقلة عشارها متراكمة      "
".أمطارها مترامية تيارها

فـيض  : ابن احلاج الـنمريي   
.259-258، ص العباب

.  177البستان، ص : ابن مرمي

/ هـ763
م1361

ا
ملغرب

جفاف، 
هبوب رياح

اء وانتهى أمر هـذه الـسنة الـشهب       "
اإلضاحية إىل العشر اآلخر من ينـاير       
العجمي املوافق ألخريات ربيـع األول      

عظم اجلفـاف   ... هـ763من العام   
".  وعصفت الريح الرجف

نفاضة اجلـراب   : ابن اخلطيب 
.61/ 3يف عاللة االغتراب، 

/ هـ766
م1364

ويف العشرين من شهر ربيـع الثـاين      " زلزالاجلزائر 
".باجلزائركانت الزلزلة العظمى

بغية الـرواد  : حيىي بن خلدون  
1 /155.

/ هـ776
م1374

ــرب  املغ
األوسط 

وعمــوم 
املغرب 

جماعة شديدة 
بسبب هبوب 

رياح ذات 
إعصار

على جماعـة   ...واشتملت هذه السنة  " 
شديدة أكل فيها بعض النـاس بعـضا      
ــريح ذات إعــصار أهلكــت زرع  ل

".صائفتها وحيواا 

لرواد،بغية ا : حيىي بن خلدون  
: ،ابن قنفد 326–1/325

ــري  ــس الفق ، 149ص ، أن
/ 2الدرر املكنونة،   : املازوين

.ب 48
/ هـ9ق 
م15

نزول ثلجة تلمسان
عظيمة

ــرمي ...".نزلت ثلجة عظيمة" ... ــن م ــستان: اب ، الب
.40ص 

/ هـ927
م1520

غالء عظيم املغرب 
وجماعة ووباء 

بسبب قلة 
املطر 

عظـيم وجماعـة    كان باملغرب غالء    " 
مفرطة ووباء جارف و مل يرتل يف هذه        

". السنة نقطة مطر 

،  لقط الفرائـد  : ابن القاضي 
2 /842.
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جوائح المغرب األوسط وإشكالیة المكان والزمان-
من املعلوم أن اجلوائح هي كوارث طبيعية ناجتة عن حتوالت بيئية لعدة أسباب، وتؤدي إىل تغري يف النظام 

واملغرب األوسط ككل اتمعات قد عرف 645للكون، ويترتب عنها خسارة مادية وبشرية كربى،السائد
. ال حصر هلا كان سببها بالدرجة األوىل تغريات يف املناخجوائح

617وجتدر اإلشارة أيضا أن هناك جوائح تؤدي إىل حدوث جماعات شديدة كجائحة القحط لسنوات 

م، كما أن هناك جوائح ال تؤدي 1374/هـ776م و 1326/هـ727م و1239/هـ637م و 1220/هـ
على اختالف أصنافهم، وعادة ما إىل حدوث جماعات لكنها تفرز مجلة من املشاكل بني املتعاملني االقتصاديني

646.يكون للفقهاء الدور البارز يف حلها، وذلك يتبني من خالل بعض النوازل الفقهية اخلاصة بالفترة

جوائح عامة : حيث اال اجلغرايفل اجلدول املسجل أعاله فإننا منيز نوعني من اجلوائح من ومن خال
تصيب عموم املغرب، لكن لسنا على علم إن كانت تشتمل املغرب األوسط بالضرورة، النعدام املادة املصدرية 

لى سبيل املقاربة واإلفتراض، الدالة على التخصيص، وإمنا أخذنا النص على ظاهريته وعمومه، فآثرنا تسجيلها ع
وجوائح حملية تصيب املغرب األوسط أو إحدى مدنه، كما أننا قد قمنا بتسجيل اجلوائح اليت وقعت بإفريقية 

.على أساس أن اال الذي اخترناه للدراسة تكون أجزائه الشرقية خاضعة للسلطة احلفصية يف أغلب الفترات
م خصوصا يف 13/هـ7إن عدد اجلوائح قد بلغت ذروا خالل القرن وكما هو موضح يف اجلدول أعاله ف

أوائله، فاملصادر اهتمت بذكر مثل هذه احلوادث رمبا رغبة يف ربط االحندار السياسي الذي عرفته الدولة 
يت املوحدية يف آخر عهدها باحلالة االقتصادية والدميغرافية هلا، وال غرو فإن اجلوائح عدت أيضا من العوامل ال

647.عجلت بسقوط دولة املوحدين نظرا للعجز االقتصادي الذي سببته له وهي يف مرحلة االحتضار

م جوائح خطرية أدت إىل حدوث جماعات، سواء على املستوى احمللي، أو على 14/هـ8وقد عرف القرن 
ذات إعصار، فال م بسبب هبوب رياح 1374/هـ776مستوى بالد املغرب ككل، أمهها ااعة الواقعة سنة 

شك أن املصادر املغربية وحىت كتب النوازل قد اهتمت بتسجيلها نظرا خلطورا ووقعها الكبري على املغرب 
.عامة واملغرب األوسط خاصة

م مل نسجل فيه عدد كبري من اجلوائح، 16/هـ10م والنصف األول من القرن 15/هـ9أما فترة القرن 
غفلت تسجيل ذلك، أضف إىل ذلك أن كتب النوازل كانت تشري إىل وقوع هذه فال شك يف أن املصادر قد أ

اجلوائح عرضا ضمن سياق حديثها عن بعض املشاكل املترتبة عنها دون أن تم بذكر سنة حدوثها، مما شكل 
.لنا عجزا يف التتابع الزمين هلذه الظاهرة

جوائح المغرب األوسط والتنوع الطبیعي-
ئح اليت اجتاحت املغرب األوسط يف الفترة مدار البحث واختلفت من حيث طبيعتها من قحط تعددت اجلوا

. 15م، ص 1409دميية، ، األكاعن مفهوم الكارثة الطبيعية: أمحد صدقي الدجاين-645
.)نازلة سئل عنها حممد بن مرزوق ( ب 44/ 2، الدرر املكنونة: املازوين : أنظر على سبيل املثال-646
.173-164ص األزمات الطبيعية وانعكاسها على الدولة واتمع،: حممد املغراوي-647
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: ورياح وجراد وزالزل وثلج وسيل وسنحاول اآلن احلديث عن كل واحدة منها كما يلي
الجوائح المائیة-

دب يف املناخ من قحوط وفيضانات ناجتة أساسا عن تدب648"وهي اجلوائح اليت يسببها قلة املاء ومده"
العامل يف كثرة األمطار وقلتها خمتلفة واملطر فطبيعة: "يشري ابن خلدون إىل ذلك قائالوعدم انتظام التساقط؛ و

وال شك يف أن املغرب األوسط كغريه 649،"يقوى ويضعف، ويقل ويكثر الزرع والثمار والضرع على نسبته
وأخرى جافة، نتج عنها حدوث القحط واليت هي من من ااالت اجلغرافية األخرى، قد عرف سنوات مطرية 

أخطر اجلوائح املائية على اإلطالق، ألا هددت حياة وغذاء أفراد اتمع، ومل يكن الفقهاء أن جيتهدوا 
.  بالفتوى لصاحل املتضرر جبائحة القحط إال لعلمهم بشدة وقعها عليه

اجلدول أعاله يف املرتبة األوىل، فهي أكثر اجلوائح ومن حيث الكم تأيت جوائح القحط كما هو موضح يف 
وقوعا يف املغرب واملغرب األوسط، خصوصا فترة القرن السابع اهلجري أين بلغت ذروا، مث تناقص حدوثها 

.يف القرون املتتالية
ين ا ومل تكن جائحة القحط لتهدد األمن الغذائي لإلنسان وإمنا هددت معاشه واكتسابه، ألن املتضرر

ليس هم املزارعون املشتغلون يف األرض فقط؛ وإمنا هددت أصحاب احلرف أيضا وحالت دون االستمرار يف 
نشاطهم أثناء حدوثها، على أساس أا تقوم على توفر عنصر املاء كالدباغة والصباغة واألرحية واحلدادة، 

.د عامةفنقص املاء يؤدي إىل تعطل قيامها وهذا ما يلحق أضرارا باالقتصا
أما جائحة السيل فإن املصادر مل تسجل لنا جماعة كان سببها السيل أو الفياضات، سوى أا تسبب أضرارا 

متثلت أساسا يف إتالف املزروعات، مما يسبب مشاكل بني املتعاملني االقتصاديني، وقد حتول مثل هذه ةاقتصادي
قد حطم السيل حملة أيب عنان املريين وأدى إىل تعطيل اجلوائح دون حتقيق بعض الطموحات السياسية أيضا؛ ف

650.م1356/هـ758حركته إىل إفريقية سنة 

أما جائحة الثلج فباعتبارها من اجلوائح املائية أيضا، إال أا مل تسبب يف حدوث جماعات، فالثلج الذي نزل 
متثلت يف ادام الديار وتعطل م قد أفضى إىل خسائر عمرانية واقتصادية، 15/هـ9بتلمسان يف القرن 

لكن املصادر مل تتحدث عن حدوث جماعة بسبب ذلك، فضال عن أن الثلج الكثري قد كان 651األسواق،
يؤدي حتما إىل إتالف الزروع واحليوان، و تراكمه وكثرته يعيق احلركة والتنقل، ويتسبب ذلك أيضا يف 

. سري القوافل التجاريةتعطيل التجارة بني املدن والبوادي، ألنه يؤثر على 
الجراد والریاح  وباقي الظواھر الكونیة- 

.154ص املاء واإلنسان يف األندلس، :سعيد بنحمادة-648
.282، ص املقدمة-649
: ، بريوت1،  حتقيق حممد بن شقرون، ط فيض العباب وإفاضة قداح اآلداب يف احلركة السعيدة إىل قسنطينة والزاب: ابن احلاج النمريي-650

.177ص البستان،: ، ابن مرمي259-258ص ،1990دار الغرب اإلسالمي، 
.40، ص املصدر السابق:ابن مرمي-651
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وتأيت جائحة اجلراد يف املرتبة الثانية بعد اجلوائح املائية من حيث اخلطورة؛ فهو من أخطر الكوارث الطبيعية 
طر كثري يف فصل اليت دد األمن الغذائي لإلنسان ألنه سريع التكاثر واالنتشار، خصوصا إذا ما مل يسقط م

وتكمن خطورته يف إتالف الزروع، ولعل أخطر أنواعه على 652الربيع، فال متت بويضاته فيتكاثر أكثر،
653.اإلطالق حسب ما يقره علماء الزراعة هو اجلراد الصحراوي

يف احلقيقة مل تسجل لنا املصادر جماعات حدثت باملغرب األوسط كان سببها اجلراد، على عكس 
ده بقيت مناطق املغرب اإلسالمي، والذي ال نستبعده أن موجات اجلراد لكل تلك الفترات قد اجتاحت ما شه

.املغرب األوسط على أساس أنه سريع االنتشار
ون شديدة، وتتسبب يف إتالف الزرع أما الرياح فإن املغرب األوسط جتتاحه أنواع عديدة منها ما تك

جلنوبية أو الصحراوية املعروفة اآلن رياح السرييكو، وتعترب جائحة الرياح والضرع معا، خاصة منها الرياح ا
جماعات عذوات األعاصري أيضا من أشد اجلوائح اليت لك الزرع واحليوان معا، ويتسبب حدوثها يف وقو

م وعموم املغرب، ألا أهلكت زرع 1374/هـ776شديدة مثل ااعة الواقعة يف املغرب األوسط سنة 
فإذا هبت يف غري فصل الصيف فإا تؤدي إىل إتالف وحرق احملاصيل الزراعية، وأما 654ائفة واحليوان معا،الص

655.الرياح الشرقية فهي أيضا تتسبب يف إتالف احملاصيل الزراعية، خاصة وأنه يصاحبها قحط شديد

إلنسان وال على غذائه، على وتعد ظاهرة الكسوف من الظواهر الكونية؛ اليت ال تسبب ضررا ال على حياة ا
عكس الزالزل اليت ختلف من ورائها خسائر مادية وبشرية معتربة، غري أن املصادر مل تسجل لنا سوى زلزال 

دون ذكر النتائج املترتبة عنه، وبذلك تعترب املصادر املغربية 656م 1364/هـ766واحد وقع باجلزائر سنة 
657.هر الكونية على خالف املصادر املشرقيةعموما قليلة الوعي بتسجيل مثل هذه الظوا

وال شك يف أن بوادي املغرب األوسط  قد تضررت كثريا على إثر هذه اجلوائح الواقعة يف الفترة مدار 
البحث؛ فال غرو فإا قد أهلكت الزرع والضرع، وأدت إىل تعطيل النشاط الزراعي والرعوي معا، والفالح 

اجلوائح، يكون عرضة لإلفالس؛ وهذا ألنه جيد نفسه عاجزا عن دفع تابعاته املالية إذا ما تضرر حمصوله ذه 
من املكوس واملغارم اليت كانت السلطة تفرضها عليه، أو لبعض اجلهات التابعة هلا، ومل تكن املدن مبعزل عن 

اليت خيزن فيها الزرع تههذا الضرر وإن مل نقل أا املتضرر األكرب يف أوقات ااعات، ألن الفالح جيد مطمور
، -بتعبري املصادر-ملثل هذه األوقات؛ يف حني كانت املدن إذا ما يتضرر احملصول جبائحة وتقل الصابة حتسبا 

: ، الرباط-آفة اجلراد-الكوارث الطبيعية : مقال ضمن،"اجلراد"هرة التعاون يف التاريخ الدويل للمغرب ظا: عبد اهلادي التازي-652
.76م، ص 1989مطبوعات أكادميية اململكة املغربية، 

. 61، ص الكوارث الطبيعية: ، ضمناجلراد بني الدراسات احلديثة وبني التصورات املوروثة: حممد احلبيب بن اخلوجة-653
.326- 325/ 1بغية الرواد،: حيىي بن خلدون-654
.81/ 1وصف إفريقيا،: الوزان-655
.155/ 1املصدر السابق،حيىي بن خلدون،-656
55م، ص 1974، 27، عدد 12عن زالزل القرن نصوص تارخيية ملؤرخني دمشقيني:مصطفى أنور طاهر: أنظر ما كتب عن ذلك عند-657

,Bulletin d’études orientales:.1974، نشر يف108– tom XX VII, Anneè
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تعيش أزمة غذائية حقيقية، ألنه يتعذر على اجلالبني جلب منتوجام إىل املدن، أو أم جيلبون منها القليل 
السلع يف األسواق وحيدث الغالء فتقع اخلصاصة اليت تتحول إىل جماعة من وتكون بأمثان عالية، فيندر وجود 

.دون شك
وأسباب حدوثھااألوبئة-2

يد لإلنسان فيها بل هي بالرغم من أن األوبئة والطواعني تندرج ضمن اآلفات السماوية أو العاهات اليت ال
كذا التأليف اليت كتبت عن الطب النبوي، قد مقدرة من اخلالق سبحانه وتعاىل، إال أن التأليف الطبية و

رصدت لنا مجلة من األسباب منها طبيعية ومناخية ومنها ما هو روحاين، ومنها ما يكون ناجتا عن احلروب 
:وااعات وميكن لنا أن نلخصها فيما يأيت

فساد الھواء والماء- أ
املسؤول عن حدوث األوبئة نظرا ألن الناس إن فساد اهلواء يف نظر أغلب األطباء يعد العامل الرئيس 

وحتول اهلواء وإحالته إىل الفساد 658يشتركون مجيعهم يف استنشاقه وعليه فإن فساده يعين هالكهم باجلملة،
يكون سواًء يف الكيف أو يف اجلوهر، ففساده يف الكيف يكون بفساد كيفياته العرضية دون فساد اجلوهر، 

الطبيعي، أما تغريه يف اجلوهر فيكون بفساد فصوله اجلوهرية وتعفنه وخروجه عن فتزيد أو تنقص على مقدارها 
659.حالته الطبيعية

:ويكون فساد اهلواء بسبب مجلة من العوامل نلخصها كما يأيت
660.بفعل الرطوبة واحلرارة الزائدتني وكثرة التعفن*

.خمالطة اهلواء ألخبرة حارة يابسة متعفنة*
رة متعفنة كتلك اليت خترج من مطامري الطعام اليت يطول اختزاا، أو من املواضع خمالطة اهلواء ألخب*

661.أو اهلواء املتصاعد من أفضية اآلبار اليت ميوت فيها احليوان" الرشح من خزر السفن"اليت جيمع فيها 

هذا اهلواء راكدا ويتغري اهلواء أيضا ويفسد إذا خالط أخبرة أجساد املوتى املتعفنة، خصوصا إذا ما كان *
وكانت جثث املوتى كثرية؛ مثلما هو احلال يف احلروب، حيث أن القدماء كانوا جيتنبون جماورة املقابر يف 

.سكناهم خوفا من أخبرة املوتى املتصاعدة منها
لسروب خمالطة اهلواء ألخبرة السباخ والبطائح املتغرية املياه واخلنادق وأخبرة مناقع الكتان وأخبرة مواضع ا*

662.وأكداس األزبال

وقد يفسد اهلواء أيضا بسبب كثرة العمران ملا ينتج عنه من العفن والرطوبات، وهو السبب الذي أقره ابن *

.143ص كتاب األغذية،:ابن زهر-658
.166، ص حتصيل غرض القاصد: ابن خامتة-659
.333، ص بغية احملتاج: ، األنطاكي450ص التيسري يف املداواة والتدبري،:ابن زهر-660
.167-166ص املصدر السابق،: ابن خامتة-661
.171، ص املصدر السابق: ، ابن خامتة453، ص يف املداواة والتدبريالتيسري:نفسه، 145-144، ص املصدر السابق: ابن زهر-662
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ولعل 663،"سببه يف الغالب فساد اهلواء لكثرة ما خيالطه من العفن والرطوبات الفاسدة"الوباء : خلدون قائال
فتمرض ومتوت، فتتأثر من جثثها املتعفنة النباتات واألشجار والثمار فساد اهلواء يؤثر حتما على احليوانات 

664.فتتعفن هذه األخرية، فيزيد ذلك من فساد اهلواء احمليط ا

وعن فساد اهلواء وعن األسباب املؤدية إىل ذلك مثة إشارة أوردها العقباين؛ واليت تدل على انعدام شروط 
خصوصا تلمسان، فقد كانت الطرقات تعج باألزبال وجيف احليوانات، النظافة يف بعض مدن املغرب األوسط 

رع، كما أن قيام بعض احلرفيني يف فضال عن الرحاضات اليت خترج من القنوات وطني املطر اتمعة بالشوا
املدن بأعماهلم كان يؤدي إىل تنجس الطرقات، ومثل ذلك ما كان يفعله اخلرازون بتلمسان حيث كانوا 

ود البقر يف طريق املارة فيؤذوم بذلك، وكل هذا يدخل يف باب منكرات الشوارع اليت حذر يبسطون جل
665.منها الشرع

ا تتسبب املياه الفاسدة أيضا يف ومل يكن اهلواء الفاسد العامل الرئيسي فقط املتسبب يف حدوث األوبئة، وإمن
ام الطاعونية واجلرب، وكذلك احلصى يف الكلى حدوث العديد من األمراض األوبئة واحلميات الدقيقة واألور

666.النتانةواملثانة، خاصة منها املياه الراكدة واملتغرية حىت

واملدن اليت تتسم  مبياهها الفاسدة يف املغرب األوسط نادرة الوجود؛ فلم تسجل لنا املصادر اجلغرافية سوى 
احلة للشرب رديئة؛ أين يصفها أحد الشعراء يف مدينتني مها تنس ومرسى اخلرز؛ فمدينة تنس مياهها غري ص

: بيت مقتطف من أرجوزة نظمت حول فساد هوائها ومياها ذكرها البكري
667وماءها من فج ما خصت به      حنس جيري على ترب جنس

ر أزراق، ن من بئر وبيئة تعرف ببئوكذلك مرسى اخلرز فماءها فاسد أيضا، ألن مصدر شرب أهلها كا
668".طعنة مبرزاق خري من شربة من بري أزراق : "ويقال عن فساد مياهها مثال شعبيا يتداوله أهلها فيقولون

وقد ذكر ابن مرزوق أن شرب الناس يف احلج للمياه الراكدة كان سبب حدوث العديد من األمراض 
والشك 669من احلجاج بسبب ذلك،اخلطرية اليت أكثرها يكون يف البطن، وهي  تؤدي إىل مرض عدد كبري

أن رحلة احلج إضافة إىل الرحالت التجارية كانت عامال مساعدا على نقل األمراض واألوبئة إىل خمتلف يف
. البقاع ومنها املغرب األوسط

اضطراب المناخ وتغیر فصول السنة-ب
ضانات فقط؛ وإمنا تسببت أيضا ال تقتصر االنعكاسات السلبية لتغريات املناخ على حدوث القحوط والفي

.282، ص املقدمة-663
.171-169، ص حتصيل غرض القاصد:ابن خامتة-664
. 67-65، ص حتفة الناظر وغنية الذاكر-665
.458، 456-454ص التيسري يف املداواة والتدبري،: ابن زهر-666
.63ص املغرب يف ذكر بالد إفريقية واملغرب،: البكري-667
.539، ص الروض املعطار: ، احلمريي55ص املصدر نفسه،-668
.246ص املناقب املرزوقية،-669
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.يف حدوث أوبئة فتاكة هددت حياة اإلنسان يف العصور الوسطى، وجعلته دائما عرضة هلذه األمراض املفاجئة
وقد يتسبب اضطراب فصول السنة وتبدهلا يف ظهور األمراض الوبائية؛ كأن يكون فصل الربيع باردا 

ويتعفن اهلواء أيضا إذا كانت السنة 670لشتاء على طبيعة الصيف،يابسا، واخلريف يكون على طبيعة الربيع وا
يف تساقط األمطار كما أن التذبذب671ربيعية، فيؤثر ذلك يف احليوان والنبات واإلنسان على حد سواء،

حدوث أمراض وبائية، ففي فترات القحط يتغري اهلواء ويفسد وحتدث بذلك أوبئة مثل الرمد يؤدي أيضا إىل 
672.السعال والبحح وانبعاث الدم من املقعدةوأنواعا من 

يفسد ) يف شهري جويلية وأوت(ولعل هبوب الرياح الشمالية وسقوط األمطار الغزيرة يف فصل الصيف 
وعموما تكثر األمراض الوبائية والطواعني 673اهلواء ويعفنه؛ فتحدث بذلك أمراضا خصوصا احلمى الوبائية،

كثرة اجتماع الفضالت املرارية احلادة "ثر من باقي فصول السنة بسبب يف أواخر فصل الصيف واخلريف أك
وغريها يف فصل الصيف، وعدم حتللها يف آخره، ويف اخلريف لربد اجلو وردغة األخبرة والفضالت اليت كانت 
تتحلل يف زمن الصيف، فتنحصر وتسخن وتتعفن فتحدث األمراض العفنة، وال سيما إذا صادفت البدن 

674".بال، رهال قليل احلركة كثري املواد، فهذا ال يكاد يفلت من العطبمستعدا قا

مدن وكون675املتوسط كان ميتاز بكثرة وقوع األوبئة واألمراض،ضكما أن صيف مناخ البحر األبي
ساحل املغرب األوسط خاضعة هلذا املناخ؛ فإن أهلها يكونون أكثر عرضة لألمراض واألوبئة من باقي املدن 

. رى البعيدة عن الساحلاألخ
المجاعات و غالء األسعار-جـ

لكن ال جيب أن نسلم بذلك دائما فقد حتدث 676قد حتدث األوبئة نتيجة ظهور ااعات وغالء األسعار،
جماعة وال يتبعها وباء والعكس كذلك، وهذا ما رأيناه بالنسبة للمجاعات الواقعة يف املغرب األوسط، فااعة 

يف حني كانت ااعة الشديدة اليت حدثت 677م أعقبها وباء شديد؛1192/هـ588دثت ببجاية سنة اليت ح
مل تذكر املصادر أي وباء كان 678)م1307-1298/ هـ707-هـ698(بتلمسان زمن احلصار املريين هلا 

.170، ص حتصيل غرض القاصد:ابن خامتة-670
.333ص بغية احملتاج،: األنطاكي-671
.453، ص تدبريالتيسري يف املداواة وال: ابن زهر-672
، 79/ 1وصف إفريقيا، : ، الوزان170، ص املصدر السابق: ، ابن خامتة143، ص كتاب األغذية: ، نفسه449، ص املصدر نفسه-673

.31/ 1إفريقيا، :مارمول كرخبال
.41-40، ص الطب النبوي:ابن قيم اجلوزية-674
.67، ص املتوسط والعامل املتوسطي: بروديل-675
.282، ص املقدمة:ابن خلدون-676
.181، ص )املوحدي(البيان املغرب : ابن عذاري-677
-130، ص نظم الدر والعقيان: ، التنسي198-7/197العرب،: ، ابن خلدون125-118/ 1بغية الرواد،: حيىي بن خلدون-678

131.
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وبئة، إذا ما قد نتج عنها، وال شك يف أن ذلك راجع قبل كل شيء إىل طبيعة كل منطقة ومدى قابليتها لأل
توفرت بعض الوسائط كاجلوع مثال؛ فمدينة جباية هي من دون شك كانت أكثر عرضة ملثل هذه األمراض 
ألا مطلة على البحر وختضع للمناخ املتوسطي؛ على عكس مدينة تلمسان اليت جاءت يف موقع وسطي بني 

.ق العدوىالرب والبحر، فهي أقل عرضة ملثل هذه األمراض إال ما جاءها عن طري
فأوقات ااعة تفرض على الناس منطا غذائيا جديدا يكون يف أغلبه غري خاضع لشروط الصحة 
ألن مههم الوحيد هو أن يسدوا رمقهم من اجلوع، فيقتصر غذائهم آنذاك على أكل احلبوب املتعفنة والفاسدة 

خمتلف احليوانات، من السنانري والفئران وحلوم من طول اإلختزان، وأكلهم اللحوم الرديئة كلحم اجليفة وحلوم 
وقد 679الكالب وأكلهم خمتلف البقول والنباتات الربية، وبعض األغذية الغريبة اليت مل يعتادوا على أكلها،

كان أكل أهل املغرب األوسط بنفس هذا النمط أيضا يف أوقات ااعات؛ فقد أكل أهل تلمسان يف ااعة 
احلصار املريين أنواعا شىت من احليوانات اليت تنفر منها النفوس السوية وتعافها كالسنانري اليت أملت م بسبب 
ومن شدة اجلوع أصبح السكان يعرضون غائطهم إىل الشمس حىت ييبس 680والفئران والكالب،

وهلذا بالرغم من ذلك مل يتعرض أهل تلمسان حينها ألي وباء إن مل تكن املصادر قد أمهلت681ويأكلونه،
. ذكر ذلك

وفضال عن ذلك فإن ندرة املاء الشروب يف ااعات اليت يكون سببها القحط يؤدي بالناس إىل شرب املياه 
القذرة والراكدة يف الربك، مما يزيد من احتمال حدوث األوبئة يف أوقات القحط الشديد، وحتدث األوبئة أيضا 

.  عدد املوتى كما أسلفنا الذكريف أوقات ااعات نتيجة فساد اهلواء بسبب كثرة
أسباب فلكیة وروحانیة-د

إن هناك من يرجع أسباب حدوث األوبئة إىل أمور فلكية كاجتماع الكواكب واتصاهلا مع بعضها البعض، 
سبب : "أقصى حلدوث األوبئة فيقولكاجتماع املريخ وزحل يف الربوج النارية، وجيعل ابن اخلطيب ذلك سببا

لنجوم ويأخذه األمور الفلكية من القرانات اليت تؤثر يف العامل حسب ما يزعمه أرباب صناعة اأقصى وهو 
682".الطبيب مسلما عنهم

غري أن بعض العلماء فصلوا بني سبب حدوث الوباء وسبب حدوث الطاعون، ويرجعون سبب حدوث 
683يتمثل يف أنه وخز من اجلان،الوباء إىل فساد اهلواء، بينما يرجعون حدوث الطاعون إىل سبب روحاين

فناء أميت بالطعن : "إذ يقولrاستنادا للحديث النبوي الشريف الذي يرويه أبو موسى األشعري عن رسول اهللا 

، ابن 171، ص حتصيل غرض القاصد: ن خامتة، اب145، ص كتاب األغذية: ، نفسه459، ص التيسري يف املداواة والتدبري: ابن زهر-679
.333، ص بغية احملتاج: ، األنطاكي282، ص املقدمة: خلدون

.86/ 3ستقصا،اال: السالوي-680
.69ص ، )تاريخ الدولة الزيانية( روضة النسرين : ابن األمحر-681
.38، ص مقنعة السائل عن املرض اهلائل-682
.107، ص ى األسئلة الغرناطيةاألجوبة التونسية عل:حممد املواق-683
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ز أعدائكم من اجلن ويف كلّ وخ: والطاعون، قيل يا رسول اهللا هذا الطعن قد عرفناه، فما الطاعون؟ قال
684".شهداء

ان وقد منعه اهللا عن املدينة إمنا لوجود مالئكة مكلفني من اهللا حبمايتها من فالطاعون هو وخز من اجل
متمثلة يف ظهور الثريا وسقوطها، وقد ربط العلماء وخز اجلان أو طعنه بأمور فلكية685الدجال واجلن الطاعن،

األمراض والثريا هي النجم، فإذا سقطت الثريا وغابت تكثر األمراض والطواعني، وإذا طلعت ترتفع كل
كلعنالعاهةرفعتالنجمارتفعإذا: "وذلك استنادا للحديث النبوي القائل686والعاهات عن كل قطر،

فبطلوع الثريا أو ظهورها تزول األهوية الفاسدة املتعفنة، ويف مدة غياا يكون اهلواء فاسدا وخيما، 687،"بلد
688.طاعونوهذه املدة إمنا يكون فيها طعن اجلن الذي بسببه حيدث ال

وقد كان أفراد جمتمع املغرب األوسط يعتقدون أيضا ذا السبب الروحاين، وأن سبب األمراض العامة اليت 
تصيب عدد أكرب من الناس إمنا هو اجلن؛ فقد دعى أبو وجلوط املعروف بأيب تابرنوست مجاعة من اجلن إىل 

ة أهل بلده بأمراض كثرية، وطلب منهم أن شيخه أيب حممد عبد اخلالق بن ياسني ومحلهم مسؤولية إصاب
ما أضررنا أحد وما مرضوا إال من تغري : "يظهروا له واحدا منهم فلما ظهر له قال له هذا اجلن مربئا لطائفته

. هذه الرواية حتمل طابعا خياليا إال أا تؤكد لنا وجود هذا االعتقاد يف ذهنية عامة اتمعف689".هواء بلدهم
األكثر عرضة لألوبئة واألمراضالمناطق- ھـ

ختتلف كل منطقة يف قابليتها لإلصابة بالوباء حبسب خصائصها الطبيعية واجلغرافية واملورفولوجية، فبالد 
الساحل تكون أكثر عرضة للوباء نظرا حلرارا ورطوبتها الزائدتني، فهي تتأثر باألخبرة املتصاعدة من البحر، 

بلها من جهة اجلنوب دون وجود حائل بينهما، أما إذا كان البحر حييط ا من كل خصوصا إذا كان البحر يقا
وقد سبق وأن أشرنا إىل 690جانب كما هو احلال يف اجلزر البحرية، فإن احتمال إصابتها بالوباء تكون أعظم،

وكذلك 691أن املناطق الساحلية اخلاضعة للمناخ املتوسطي تكون عرضة ملثل هذه األمراض يف فصل الصيف،
. هو احلال بالنسبة لبعض مناطق املغرب األوسط الساحلية

.19546، حديث رقم 395/ 4مؤسسة قرطبة، : ، القاهرةاملسند: أمحد بن حنبل-684
.ب169، ورقة ما رواه الواعون يف أخبار الطاعون: السيوطي-685
شفاء : ، التنبكيت119-116، ص األجوبة التونسية على األسئلة الغرناطية: حممد الرصاع، 39، ص الطب النبوي:ابن قيم اجلوزية-686

.أ170- ب 169، ورقة السقم
دار -املكتب اإلسالمي:عمان-بريوت، 1، ط حتقيق حممد شكور حممود احلاج أمرير،الروض الدايناملسمىاملعجم الصغري: الطرباين-687

/ 2، 341/ 2، املسند: لفتني، أنظر، وأورده اإلمام أمحد بن حنبل بروايتني خمت104، حديث رقم 81/ 1م، 1985-هـ 1405عمار، 
.9027و 8476، حديث رقم 388

.أ174، ورقة املصدر السابق: لتنبكيتا-688
.أ89، ورقة بستان األزهار: ابن الصباغ القلعي-689
، ورقة شفاء السقم:، التنبكيت43، ص مقنعة السائل عن املرض اهلائل: ، ابن اخلطيب175، ص حتصيل غرض القاصد:ابن خامتة-690

.ب177
.67، ص املتوسط والعامل املتوسطي: بروديل-691
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وتكون البالد الواقعة يف القطب اجلنويب املعرضة للرياح اجلنوبية دون أن يكون هلا حائل من هذه الرياح 
يكون أشد عرضة للوباء، وخصوصا اليت حتيط ا اجلبال من وراءها فتبقى الرياح اجلنوبية حمصورة يف داخلها و

استعدادها لقبول الوباء أعظم، يف حني عدت البالد الواقعة يف القطب الشمايل اليت تكون معرضة للرياح 
692.الشمالية أقل عرضة لإلصابة باألمراض الوبائية

الرحيني الشرقية عتدالالوأما البالد الواقعة يف املشرق واملغرب فهي متوسطة احلال يف استقباهلا للوباء نظرا 
لغربية، غري أن البالد الواقعة يف املغرب تكون أكثر عرضة للوباء من البالد الواقعة يف املشرق نظرا للرطوبة وا

.الغالبة على الريح الغربية، خبالف الريح الشرقية اليت تكون يابسة بطبيعتها
أكثر استعدادا كما أن البالد اليت تكون سهلية هي أكثر عرضة للوباء من اجلبال، ألن هوائها يكون

للفساد، خصوصا إذا كان جبانبها أودية وبطائح واليت تنعكس عليها أشعة الشمس فترتفع درجة حرارا وتكثر 
فيها الرطوبة نتيجة لألخبرة املتصاعدة منها، وكذلك يكون اهلواء يف هذه املناطق راكدا، يف حني تكون البالد 

693.وباء بسبب قلة الرطوبةالواقعة يف اجلبال الباردة قليلة التعرض لل

وهناك من يظن بأن األماكن الوبائية يكون وقع الوباء على أهلها أخف، ألم قد ألفوا مثل هذه األهوية 
وقد كان يوجد يف املغرب األوسط مدينتني وبيئتني على اتفاق 694الفاسدة، وتعودوا على املصابرة عليها،

س ومرسى اخلرز؛ فمدينة تنس وبيئة كثرية األمراض ال يسلم من أغلب املصادر اجلغرافية على ذلك ومها تن
ا فئران "ويضيف صاحب االستبصار بأن 695يدخل إليها، خصوصا الغرباء غري املعتادين على هوائها،

هذا وقد أثبت الطب احلديث أن اجلرذان تعترب من الوسائط اليت تنقل جرثومة الطاعون إىل 696،"ضخمة
رز فهي كذلك مدينة فاسدة اهلواء وأهلها ميتازون عن غريهم بصفرة ألوام وا حيات اإلنسان، أما مرسى اخل

. كثرية، فضال عن أن هاتني املدينتني متتازان بفساد مياههما وهذا ما أشرنا إليه سلفا
آلهلة وختتلف اإلصابة بالوباء من جمتمع آلخر حبسب طبيعة كل جمتمع  ومنط عيش أفراده، فتكون املناطق ا

بالعمران أكثر عرضة من غريها نظرا لتولد العفن والرطوبات اليت تفسد اهلواء، وقد ضرب لنا ابن خلدون يف 
697.باملشرق وفاس باملغرب) القاهرة(ذلك مثال ببعض املدن مثل مصر 

السكان وخبالف األرياف اليت تقل فيها األمراض بسبب نقاء هوائها لقلة العفن والرطوبات وألا قليلة
والعمران أيضا، اعترب ابن خلدون أن املدن تكون أكثر عرضة لألمراض نتيجة تلوث اهلواء وركوده بسبب 
كثرة العمران والسكان وكثرة الصنائع، وخصوصا يف تلك املدن احملاذية للمياه الفاسدة، واملستنقعات اليت تكثر 

.175، ص املصدر السابق: ابن خامتة-692
.176، ص غرض القاصدحتصيل: ابن خامتة-693
.47، ص مقنعة السائل عن املرض اهلائل: ابن اخلطيب-694
.138، ص ض املعطارالرو: ،  احلمريي133، ص االستبصار: ،  مؤلف جمهول61-62، ص املغرب: البكري-695
.133ص االستبصار،-696
.324-323، ص املقدمة-697



124

.ات وانعدام شروط النظافةفيها احلشرات الناقلة لألمراض، وكذلك بسبب كثرة النفاي
698ولذلك يرى ابن خلدون أن بناء املدن خيضع جلملة من الشروط من بينها صحة اهلواء وحركته ومتوجه،

فصحة اهلواء ووفرة املياه وصالحها للشرب شروط أساسية جيب أن تراعى عند اختطاط املدن واألمصار 
699".مراض يف الغالبفاملدن اليت ال تراعى فيها طيب اهلواء كثرية األ"

والرحالني من العرب بإفريقية، وغريها من املناطق اليت ) أهل اخليم(وكما يسلم من الوباء أهل العمود 
700يسود فيها منط عيش البداوة، وذلك لعدم احنسار اهلواء يف مثل هذه املناطق وبالتايل قلة إمكانية فساده،

"حيث يقول الوزانكما يسلم منه أهل الصحراء مثل أهل السودان قط يف أرض ) الطاعون(ومل يظهر : 
وخصوصا من يغلب على عيشهم الطابع الرعوي، ألنه تبني أن الرباغيث اليت تتسبب يف نقل 701،"السودان

702.الطاعون تنفر من روائح بعض احليوانات كاألحصنة والبقر واجلمال واخلرفان

ضا من جمتمع آلخر حبسب منط غذائهم وشرام؛ فاتمعات وختتلف إمكانية اإلصابة بالوباء واألمراض أي
واأللبان، وشرم يكون اليت يغلب على أهلها أكل الفواكه الرطبة واألغذية العفونية السريعة التحول كاحليتان 

أهلها عرضة من املياه الراكدة يف بطون األودية واملياه الكربيتية، وكذا املناطق اليت تنبع فيها املياه احلارة يكون 
703.لألوبئة واألمراض أكثر من غريها

ويف هذا اال يرى ابن خلدون أن أهل األمصار واحلضر أكثر عرضة لألمراض الوبائية من أهل البوادي 
خلصب عيشهم وكثرة التنوع يف أغذيتهم وتناوهلم الفواكه رطبة ويابسة، خبالف أهل البوادي فأغذيتهم غري 

أهل األمصار قليلوا الرياضة فهم ساكنون على الدوام، يف حني ميارس أهل البوادي متنوعة، فضال عن أن 
704.رياضات عدة كركوب اخليل والصيد وغريها

وجتدر اإلشارة هنا إىل أن اهللا سبحانه وتعاىل قد خص بعض املناطق بأمراض معينة فأرسل الطاعون للشام 
أتاين جربيل عليه : "إذ قالrاحلديث الذي روي عن النيب واحلمى للمدينة، و ذلك يتضح جليا من خالل 

ألميت ورمحة ةالسالم باحلمى والطاعون فأمسكت احلمى باملدينة وأرسلت الطاعون إىل الشام، والطاعون شهاد
705".هلم، ورجز على الكافرين

فئات الناس األكثر عرضة للوباء-و
:Ahmed Aroua،386، 324-323ص املصدر نفسه، -698 sante et civilisation chez ibn khaldoun,عدد -جملة التاريخ

.74–73اجلزائر، ص . م1984خاص مبلتقى ابن خلدون، النصف األول من سنة 
.323، ص املصدر السابق-699
.43، ص مقنعة السائل عن املرض اهلائل: ابن اخلطيب-700
.85/ 1وصف إفريقيا،-701
.34، ص ااعات واألوبئة باملغرب الوسيط: مسرية املزكلدي-702
.176، ص حتصيل غرض القاصد: ابن خامتة-703
:Ahmed aroua،              386، ص املقدمة-704 sante et civilisation chez ibn khaldoun, p
74.
.107، صاألجوبة التونسية على األسئلة الغرناطية: ، حممد الرصاع20786، حديث رقم 81/ 5املسند،: أمحد بن حنبل-705
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" وأهل الشظف"ب طبقام وأجناسهم وأعمارهم، فالضعفاء وختتلف اإلصابة بالوباء بني فئات الناس حبس
أكثر عرضة للوباء من غريهم بسبب جماورم اجلنائز وضيق املساكن والتراكم وسوء التدبري جلهلهم؛ خصوصا 

706).العبيد(فيف طبقات اللفي

707جدة يف أجسامهم،كما أن أول املتأذي بالطواعني واألوبئة هم األطفال والصبيان لكثرة الرطوبة املتوا

وخصوصا الشواب من النساء، وكذلك وكذلك من تغلب على مزاجه احلرارة والرطوبة وهو يف سن الشباب؛
بإدخال الطعام على الطعام، ويتناول أغذية سريعة التحول فإن من كان بطبعه كثري الطعام والنوم وال يبايل

تلف وقعه على الناس حبسب طباعهم فذوي فضال عن أن الوباء خي708احتمال تعرضه للمرض يكون أعظم،
709.املزاج السيئ يكونون أكثر عرضة للمرض من ذوي املزاج املعتدل

فساد األهوية :ونالحظ مما سبق أن األطباء قد حصروا مجلة أسباب األوبئة يف ثالث نقاط رئيسية هي
ث سلم األطباء حينها بأنه غضب لكن قد يكون للوباء سبب غري معلوم؛ حي710وفساد املياه وفساد األغذية،

711.من اهللا سبحانه وتعاىل

ويتحكم يف حدوث الوباء أيضا عدة اعتبارات ذكرناها تتعلق بطبيعة املناخ السائد لكل منطقة واختالف 
متوقعها اجلغرايف، وتارة تتعلق باختالف عيش السكان وعوائدهم ومنط غذائهم، وأجناسهم وأعمارهم 

.    وطباعهم
واليت أقرها الطب اإلسالمي والطب -ويف مقدمتها فساد األهواء-إن كل هذه األسباب املذكورة أعاله 

األورويب على حد سواء زمن العصور الوسطى، وكالمها قد استمدا هذه النظريات من الطب اليوناين القدمي، 
اصلة يف جمال علم األوبئة، مل تعد يف نظر الطب احلديث سوى أسباب عامة، خاصة مع سلسلة التطورات احل

فقد متكن العامل الفرنسي ألكسندر يريسني من عزل البكتريا أو العصيات املسؤولة عن حدوث الطاعون واليت 
من اكتشاف الدويبة الطفيلية 1898نسبة إليه، مث متكن باحث آخر سنة yersinia pestyتعرف علميا باسم 

مث تلتها بعد 712ها إىل اجلرذان وبعض القوارض ومن مث إىل اإلنسان،الناقلة جلرثومة املرض، وهي برغوث ينقل
. ذلك اكتشافات عديدة للفريوسات والبكترييا املتسببة ملختلف األمراض الوبائية األخرى

.48-47، صاملصدر السابق: ابن اخلطيب-706
.335، ص بغية احملتاج: نطاكي، األ48، ص مقنعة السائل عن املرض اهلائل:ابن اخلطيب-707
.178، ص حتصيل غرض القاصد:ابن خامتة-708
.459، 450، ص التيسري يف املداواة والتدبري:ابن زهر-709
.450، ص املصدر نفسه-710
.146، ص كتاب األغذية: ابن زهر-711
، الطب واألطباء يف األندلس اإلسالمية: اخلطايب، عبد الكرمي116، ص صورة الوباء يف القرن التاسع عشر: تمتجيد املو: حممد احلداد-712
.48/ 27املوسوعة العربية العاملية،، 149ص 
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الفصل  الثاني

مجاعات وأوبئة المغرب األوسط 
والسعي

لتجاوزھا

المغرب األوسطالمجاعات واألوبئة التي اجتاحت : أوال

جھود لتجاوز أزمات الجوع والوباء:ثانیا
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المجاعات واألوبئة التي اجتاحت المغرب األوسط: أوال
:المجاعات الواقعة بالمغرب األوسط

ة، تعترب ظاهرة اجلوع اليت تعددت أسباا من أهم األزمات اليت شهدها املغرب األوسط يف الفترة الوسيطي               
بالرغم من أن عملية تأمني الغذاء كانت الشغل الشاغل هلذا اتمع كغريه من اتمعات األخرى، وبطريقـة                 
بدت أكثر حتضرا عما كانت عليه قبل هذه احلقبة، إال أن ااعات ظلت أحد الثوابت اللصيقة بتارخيه، فمـا                   

ـ 927-588(املمتدة مـا بـني     هي أهم ااعات اليت اجتاحت هذا اال اجلغرايف يف الفترة          -1192/هـ

:؟ وهذا ما سنراه موضحا يف اجلدول اآليت)م1520
أھم المجاعات الواقعة بالمغرب األوسط : 06جدول 

مكان سنة ااعة
وقوعها

املرجع/املصدر النص الدال على ذلك

هـ 588
م1192/

على هذه احلال ) أبو زيد(فأقام السيد " جباية
"شتد والوباء يزيد حىت عم املوتانوااعة ت

البيان : ابن عذاري املراكشي
.181، ص)املوحدي(املغرب 

هـ 610
م1213/

جباية 
ووقعت جماعة ببجاية فذهب أبو زكريا حيىي " 

) هـ611تـ(بن أيب علي املشهور بالزواوي 
"إىل العامل

، ص عنوان الدراية: الغربيين
رسائل موحدية،، 135

2/182.
614-615-
هـ 616

/1217-
1218-1219.

املغرب 
ويف سنة ست عشرة وستمائة كان احملل "

العظيم وااعة اليت شكاها الظاعن واملقيم 
وتناهى احلال يف مزيد السعر إىل ماال اية له، 
وكان ابتداء احلال فيه يف السنتني املتقدمتني 

."هلذه السنة املؤرخة

البيان املغرب : ابن عذاري
.267-266، ص)وحديامل(

هـ 617
م1220/

املغرب 
ويف سنة سبع عشرة كان الغالء الشديد "

"باملغرب والقحط واجلراد 
روض: ابن أيب زرع

، 273، ص القرطاس
، ص الذخرية السنية: جمهول

57.

هـ 620
م1223/

املغرب
وفيها كان يف املغرب من الغالء ما ال يعرب "

"عنه
يخ التار: ابن نظيف احلموي

.84، صاملنصوري

هـ 624
و1226/

املغرب 
واألندلس

ويف سنة أربع وعشرين وستمئة اشتد الغالء "
"باملغرب واألندلس 

، ص روض القرطاس: ابن أيب زرع
274.
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هـ 630
م1232/

وفيها خلت بالد املغرب وكثر فيها اجلوع "املغرب 
"والوباء

، صروض القرطاس: ابن أيب زرع
361.

هـ 632
م1234/

فضاقت األرض مبا رحبت على الناس "املغرب 
النقطاع املرافق واملواد وارتفعت األسعار 

"وعدمت األقوات

البيـان : ابن عـذاري 
، ص )املـوحـدي(املـغـرب

318-319.

وفيها كان الغالء املفرط الذي انتهى فيها " املغرب م1236/هـ634
الربع الواحد من الدقيق إىل سبعة وثالثني

"درمها

البيان املغرب : ابن عذارى 
.339، ص) املـوحـدي(

وفيها اشتد الغالء والوباء بالعدوة فأكل " املغرب م1237/هـ635
" الناس بعضهم بعضا

، ص روض القرطاس: ابن أيب زرع
362.

النصف األول من 
م13/هـ7القرن 

جباية
،151، ص ان الدرايةعنو: الغربيين"كنت ببجاية فأصاب الناس جفوف عظيم" 

.320صنيل االبتهاج، : التنبكيت

.89/ 3ستقصا،اال: السالوي" وفيما كان اجلراد العام باملغرب"املغرب م 1278/هـ677

وفيها كان اجلراد ببالد املغرب أكل مجيع " املغربم1280/هـ679
" زروعها فلم يترك ا خمضرا

، ص روض القرطاس: ابن أيب زرع
535.

كان باملغرب قحط شديد مل ير الناس قطرة " املغربم1284/هـ683
ماء حىت كان اليوم السابع والعشرون من 

"رمضان  

.89/ 3ستقصا،اال:السالوي

تلمسان  م1289/هـ688
مليكش(
(

مث وصلنا إىل مدينة تلمسان فوجدناها بلدا " 
حلت به زمانة الزمان، وأخلت به حوادث 

عاللة وال تبصر يف أرجائه احلدثان، فلم تبق به 
"للضمئان باللة

.9، ص الرحلة املغربية: العبدري

وكان أصاب الناس أعوام اثنني وتسعني " املغربم1292/هـ692
"وما بعدها قحط) وستمائة(

.454/ 7العرب،: ابن خلدون

املغرب م1293/هـ693
وإفريقية 
ومصر 

ظيم وفيها كانت ااعة الشديدة والوباء الع" 
"باملغرب وإفريقية ومصر، هلك فيها خلق كثري

، ص روض القرطاس: ابن أيب زرع
539-540.

إىل -698من 
هـ 707

ـ 1298/
م1307

وأضر هذا احلصار يف إضافته بأهل البلد "تلمسان
وغالء أسعارها وهلكت الناس ) تلمسان(

"باجلوع

، ص املناقب املرزوق: ابن مرزوق
ية بغ: ، حيىي بن خلدون194
: ، التنسي125-121/ 1الرواد

-130، ص نظم الدر والعقيان
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، العرب: ،ابن خلدون132
: ،ابن األمحر7/197-198

–126، ص روضة النسرين
127.

كان القحط ةويف سنة إحدى عشرة وسبعمائ" املغربم1301/هـ701
"  باملغرب

.178/ 3ستقصا،اال: السالوي

أربع وعشرين وسبعمائة كان الغالء ويف سنة"املغربم1323/هـ724
"العظيم وااعة الشديدة باملغرب

، ص روض القرطاس: ابن أيب زرع
لقط الفرائد،: ، ابن القاضي544

2 /179.
هـ 726-727

ـ 1325/
م1326

فاشتد احلصار على أهل جباية وغلت أسعارهم "جباية 
.وتالشي أمرهم

، بغية الرواد: حيىي بن خلدون
:، ابن خلدون138–1/137

.223/ 7العرب
749

م1348/هـ
وانتفضت إفريقية على السلطان أيب احلسن "إفريقية

واشتد القلق يف الطعام، فبلغ قفيز من القمح 
مثانية دنانري كبرية والشعري على الشطر يف 

"دلك

، األدلة البينة النورانية: ابن الشماع
.98-97ص

قسنطينة يف حصار بين مرين، ويف وكانت " قسنطينةم1349/هـ750
ضيق وغالء شديد من سنة أربع ومخسني 

"وسبعمئة

.180صالفارسية، : ابن قنفذ

املغرب م1374/هـ776
األوسط 

ككل

بغية الرواد،: حيىي بن خلدون" واشتملت هذه السنة على جماعة شديدة" 
أنس : ، ابن قنفذ326–325/ 1

، 149، ص الفقري وعز احلقري
.ب2/48الدرر املكنونة،: املازوين

املغرب م14/هـ8ق 
األوسط

تـ (سي البجائي يعبد الرمحن الوغل"وسئل 
هل جيوز سلف املبلول من ) هـ786
"ألجل غالء السعر...احلنطة

2/41الدرر املكنونة: املازوين 
.ب

املغرب م14/هـ8ق 
األوسط

عمن أجلأته الضرورة "الوغليسي وسئل أيضا
ته يف أوحاجة أجل... ف القمح والشعريلسل

"مسغبة وقعت باجلميع

2/41الدرر املكنونة،: املازوين
.ب

املغرب م14/هـ8ق 
األوسط

سي عن رجل أخذ يعبد الرمحن الوغل"وسئل 
وكان يف ... دراهم من رجل مستغرق الذمة

"سنة ااعة

27/ 2الدرر املكنونة،: املازوين
.ب

، ص روضة النسرين: ابن صعد"وكان بتلمسان غالء شديد وجماعة " تلمسان م1438/هـ842
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.33، ص البستان: ،ابن مرمي221

املغرب م15/هـ9ق 
األوسط

كان حيا سنة (وسئل سيدي منصور الزواوي "
هـ، عن رجل باع مملوكة يف سنة 850
"مسغبة

72/ 2الدرر املكنونة،: املازوين
.ب

املغرب م15/هـ9ق 
األوسط

عن بدوية رهنت بيتا هلا " سئل الزواوي أيضا و
"يف الشدة 

جامع مسائل األحكام،: الربزيل
4 /160-161.

املغرب م15/هـ9ق 
األوسط

تـ (وسئل شيخنا وسيدنا أبو الفضل العقباين "
عن رجل قام على آخر ) م1350/هـ854

فقال له املقدم عليه ... يف دار متخلفة عن أبيه
نها يف عام املسغبة وأنت يف نعم ابتعتها م

"حضانتها

18/ 2الدرر املكنونة،: املازوين
.ب

املغرب م15/هـ9ق 
األوسط

وسئل أبو الفضل العقباين عن بكر يتيمة "
"مهملة فرت بنفسها زمن املسغبة 

275/ 1الدرر املكنونة،: املازوين
.أ276–ب 

املغرب م15/هـ9ق 
األوسط

الفضل العقباين عن رجل وسئل شيخنا أبو "
أصابته املسغبة فيما فرط من الزمان حىت 

"أشرف على اهلالك

201/ 1الدرر املكنونة،: املازوين 
/ 4املعيار املعرب،: الونشريسي. أ

290.
املغرب م15/هـ9ق 

األوسط
وسئل سيدي قاسم العقباين عن رجل غاب "

وبعد مدة حدث الغالء الواقع ... غيبة طويلة 
"هذه املسغبة املاضية قريبايف

املعيار املعرب،: الونشريسي
5/100.

املغرب م15/هـ9ق 
األوسط

وسئل أبو القاسم العقباين عن امرأة ترتب يف " 
ذمتها لرجل مثن قمح، ورهنت يف ذلك دارها 
فلما مت أجل الرهن جاء إىل املرأة فوجدها 

".مريضة هي وزوجها وذلك يف سنة املسغبة 

املعيار املعرب، : ريسيالونش
5/102.

املغرب م15/هـ9ق 
األوسط

عن شهادة ) أبو الفضل العقباين(وسئل أيضا "
السماع إذا شهد ا يف مدة عشرين سنة ملا 

"كان الوباء كثريا واجلوع املفرط

.أ72/ 2الدرر املكنونة،: املازوين

تلمسانم15/هـ9ق 
ضواحيها

يوسف الراشدي أمحد بن (فتبعهم أنا والشيخ "
"وكان العام مسغبة) هـ9من أهل ق 

بستان : ابن الصباغ القلعي 
.ب28، ورقة األزهار

كان باملغرب غالء عظيم وجماعة مفرطة ووباء "املغرب م1520/هـ927
"جارف ومل يرتل يف هذه السنة نقطة مطر

لقط الفرائد،: ابن القاضي
2/842.

وإشكالیة الزمان والمكانالمجاعات في المغرب األوسط- 1
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إن إشكالية الزمن يف العديد من املصادر التارخيية شكلت عقبة وحالت يف كثري من األحيان دون بناء نسق                  
تارخيي متكامل حول أي ظاهرة تارخيية ميكن تتبعها ودراستها مثل ظاهرة ااعة، ومل تكن املصادر الفقهية وال 

ناذرا مما حيول دون بناء تسلسل كرونولوجي ملختلف ااعات الـيت اجتاحـت             املنقبية تعتين بذكر ذلك إال      
.املغرب األوسط يف الفترة مدار البحث

ولتجاوز هذه العقبة فإننا آثرنا تسجيل بعض ااعات ذات الزمن اهول كما هو موضح يف اجلـدول،                 
ها بقرن معني من الزمن بناًء على بعض املقاربات،     واليت ورد ذكرها يف املصادر الفقهية واملنقبية، وربطنا حدوث        

وذلك بالنظر إىل الفترة اليت عاش فيها الفقيه الذي سئل عن النازلة اليت ذكرت فيهـا أي مـسغبة يف كتـب         
النوازل، أو بالنظر أيضا إىل الفترة اليت عاش فيها الويل الذي ختتص املصادر املنقبية بذكر مناقبه وحتدث يف فترة          

.  مسغبةعن حياته 
لقد ارتبط أواخر القرن السادس اهلجري مبجاعة شديدة اجتاحت مدينة جباية املوحدية، والذي كان سبب               

ومل تلبث هذه املنطقـة أن       713حدوثها سوء األوضاع السياسية بسبب هجوم بين غانية عليها واحتالهلم هلا،          
م، نتيجة لظروف   1213/هـ610ون سنة   عاشت جماعة أخرى يف مطلع القرن السابع اهلجري يرجح أن تك          

لتتواىل ااعات بعد ذلك يف هذا القرن وبوترية مستمرة يف املغـرب      714طبيعية قاهرة بسبب حدوث القحط،    
كله، ومبعدل جماعة كل سنتني أو ثالث وقد تدوم ااعة حىت ثالثة سنوات، مثلما هو األمر يف ااعة الـيت                    

-كما هو موضح يف اجلدول أعـاله      -م  1219/هـ616م إىل   1217/هـ614حدثت يف املغرب من سنة      
وكل هذه الظروف الصعبة اليت مرت ا الدولة املوحدية قد عجلت بنهايتها، بعد أن كانت قد دخلت يف طور 

715.م1212/هـ609االحتضار بدًء من هزمية العقاب الشهرية سنة 

تمرت أيضا وبوترية شبه دائمة، وإن كانت يف الغالـب          ومل تتوقف ااعات فترة ما بعد املوحدين؛ بل اس        
حتدث بسبب عوامل طبيعية، وكذا بسبب الظروف السياسية يف قليل من األحيان، مثل ااعة اليت اجتاحـت           
تلمسان إبان سنوات احلصار املريين املضروب عليها، أما القرن الثامن اهلجري فقد عرف عدد ااعات هبوطا                

ليه من قبل، وسجل هذا القرن جماعة عظيمة اجتاحت املغرب، واملغرب األوسط على حـد             نسبيا عما كان ع   
ويف مقابل ذلك عرف املغرب األوسط فترة القرن التاسع اهلجري ارتفاعا            716م،1364/هـ776سواء سنة   

لنا املصادر   يف عدد ااعات وهذا إذا ما أخذنا بعني االعتبار ااعات ذات الزمن اهول، يف حني مل تسجل                
ـ 10يف بداية القرن     927م خامتة هذه الدراسة سوى جماعة واحدة كان حـدوثها بـاملغرب سـنة               16/ه

.181ص ،)املوحدي(البيان املغرب، : ابن عذاري-713
.135، ص عنوان الدراية: الغربيين-714
املغرب يف العصر املوحدي، جدلية : مد املغراويحم: ملزيد من اإلطالع حول دور ااعات واألوبئة يف التعجيل بسقوط دولة املوحدين أنظر-715

م، نشر 2002أكتوبر 26-25تنسيق  بوبكر بوهادي وبومجعة روبان، ااعات واألوبئة يف تاريخ املغرب: ضمن أعمال ملتقىالقوة واألزمة
. 94-86م، ص 2004جامعة شعيب الرزايل، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية اجلديدة، شعبة التاريخ، 

.326-325/ 1بغية الرواد، : حيىي بن خلدون-716
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717.م1520/هـ

أما مكان وقوع هذه  ااعات؛ فهو إشكالية أخرى صاحبتها يف هذه الدراسة، وهذا ألن املصادر التارخيية         
كان الفضاء اجلغرايف هلذه مااعة، مما يسبب لنا عجزا خصوصا إذامبختلف أنواعها قليال ما حتدد لنا جغرافية ا

الدراسة واسعا كاملغرب األوسط، وقد قمنا بتسجيل بعض ااعات الواقعة يف املغرب وإفريقية على أساس أن                
هذه ااعات قد تكون مست املغرب األوسط أيضا، دون أن تشري املصادر إىل ذلك، فعلى سـبيل املثـال ال     

م قد مشلت املغرب األوسط أيضا ألن املصادر ذكرت         1293/ هـ693صر فقد تكون ااعة الواقعة سنة       احل
718.أا قد عمت املغرب وإفريقية ومصر

وعلى خالف املصادر املنقبية اليت واجهتنا فيها مشكلة زمن ااعة فإن املكان اجلغرايف ألي جماعة تذكرها                
ذه املصادر، وذلك بالنظر إىل مكان استقرار الويل، أو املكان الذي تنقل إليه، يف              أمر من السهل استقرائه من ه     

حني شكل لنا املكان يف كتب النوازل مشكلة أخرى إذ من الصعب حتديد جغرافية ااعة، ألن الفتوى الـيت                   
ـ  ذكرت يف خضمها قد يكون مصدرها من شخص يكون مكان استقراره غري مكان استقرار                ا، املفيت أساس

. فآثرنا نسب مكان مثل هذه ااعات إىل املغرب األوسط عموما
وإن كانت املصادر التارخيية حتدد لنا مكان وقوع ااعة يف بعض األحيان، فإن هذا التحديد ال يتجـاوز                  

ون أسوار املدن، يف حني ظلت ااعات اليت اجتاحت البوادي والقرى نسيا منسيا، مع أن ااعات اليت يكـ                 
-كما أسـلفنا -سبب حدوثها احلروب واحلصارات يكون املتضرر األول منها القرى والبوادي احمليطة باملدن           

وقد سبق وأن ذكرنا أن لفظ املسغبة حيتمل يف اللغة معىن العطش، وهلذا فإن ااعات املسجلة ذا اللفـظ يف             
.املصادر بلفظ املسغبةاجلدول أعاله قد يكون حدوثها بسبب القحط ما دامت قد ذكرا 

وعليه فإن التتبع الكمي والكرونولوجي ملختلف ااعات الواقعة يف املغرب األوسط أمر يصعب 
حتديده بدقة ألن مشكلة زمان ومكان ااعة ال ميكن جتاوزها كليا مما جيعلنا نتعامل يف هذه احلاالت 

.ببعض املقاربات واألحكام العمومية
دى كبیرمجاعات ذات ص-2
م1192/ ھـ 588مجاعة -2-2

لقد سبق وأن أشرنا أن سبب حدوث ااعة ببجاية هو حدث سياسي ارتبط جوم بين غانية على هـذه                   
املنطقة، لكن الغريب يف األمر أن املصادر اليت أرخت للدولة املوحدية ال تذكر هذه ااعة، فقد انفـرد ابـن              

رب معاصـرا للدولـة املوحديـة وإمنـا نقـل عـن بعـض املعاصـرين         عذاري املراكشي الـذي ال يعتـ    
قد عمدوا   -كابن صاحب الصالة  -هلا، فهل يعين هذا أن املؤرخني الذين عايشوا الدولة املوحدية وأرخوا هلا             

إىل التستر على هذه ااعة، باعتبارها مرتبطة حبدث سياسي ميثل  مترد عن سلطة املوحدين ورفض تبعية بعض                

.842/ 2لقط الفرائد،: ابن القاضي-717
.540-539، ص روض القرطاس: ابن أيب زرع-718
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اص يف جباية هلا، خصوصا هؤالء املتآمرين عليهم مع  بين غانية؟  أم أن املصادر قد أغفلـت ذكرهـا                     األشخ
بسبب حمدوديتها اجلغرافية أي باألحرى عدم مشوليتها مناطق واسعة من مغرب املوحدين مجلة؟

ى سكان جبايـة،   لقد صور لنا ابن عذارى هذه ااعة يف مشهد مؤثر يوحي لنا بفداحتها وحدة وقعها عل               
719.فضال عن اخلسائر البشرية اليت مل تستطع جباية استيعاا خاصة وقد أعقبها وباء عظيم

م1386/ ھـ 688مجاعة سنة-2-3
             اعة؛ سوى أن العبدري الذي مر688بتلمـسان سـنة      يف احلقيقة مل تصرح املصادر عن وقوع هذه ا

ة توحي لنا أا كانت يف شدة من احلال؛ بل وأنه ينـوه عـن           م،كان قد حتدث عن أحواهلا بصيغ     1289/هـ
مث وصلنا إىل مدينة تلمسان فوجدناها بلدا حلت به زمانة الزمان، وأخلت بـه              : "حدوث قحط عندما يقول   

وما يدل على ذلك أيضا حديث       720،"حوادث احلدثان، فلم تبق به عاللة وال تبصر يف أرجائه للضمئان باللة           
أهل مليكش اليت هي من أعمال تلمسان عن القيام بواجب الضيافة إزاء مجع من احلجاج قد العبدري عن تعذر 

مروا م، نتيجة سوء األوضاع االقتصادية، فضال عن أنه أشار إىل بعض املظاهر اليت يكثر انتشارها يف مثـل                   
721.باط تازاهذه األوقات وهي اللصوصية، وانتشار اللصوص بكثرة يف الطريق الرابط بني تلمسان ور

)م1307-1299/ ـه707-698(مجاعة في تلمسان-2-4

وقد كان سبب حدوث هذه ااعة أيضا أحداث سياسية صعبة عاشتها تلمسان، نتيجة احلصار املريين ليها         
، وبالرغم من أن مصادر كثرية قد اعتنت بـذكر    )م1307-1299/هـ707-698(يف الفترة املمتدة ما بني      

عة، إال أا ال حتدد لنا زمن هذه ااعة بل ذكرا حمصورة يف جمال زمين يشمل كل سنوات احلصار،                هذه اا 
دون أن تذكر بدايتها حتديدا، يف حني ذكرت املصادر واتفقت على أن هذه ااعة قـد انتـهت بعـد زوال      

داية احلصار واستمر حدوثها حىت احلصار املريين على تلمسان مباشرة، فهل معناه أن هذه ااعة قد بدأت مع ب
اية احلصار؟ أم أا حدثت بعد سنة أو سنتني من بدأ احلصار؟ وهو الرأي الذي نرجحه على أساس أن هذه                    
ااعة قد بدأت بعد أن نفذت األقوات وفرغت املخازن من الطعام، ولعل قول ابن خلدون أصدق دليل على                  

722".وجودهم، وضاقت أحواهلمواستهلك الناس أمواهلم وم: "ذلك فيقول

لقد نبأتنا املصادر اليت تناولت احلديث عن هذه ااعة عن فداحتها وعن حجـم اخلـسائر البـشرية يف                   
تلمسان، فضال عن تضرر املناطق ااورة هلا من القرى والبوادي من هذا احلـصار سـواًء علـى املـستوى       

اعة قد طالت املناطق التابعة حلكم الزيانيني، وإن كانت         هلذا فال شك أن هذه ا      723االقتصادي أو العمراين،  

.181، ص )املوحدي(البيان املغرب -719
.9، ص الرحلة املغربية-720
.132- 131، 9، املصدر نفسه-721
.198/ 7العرب،-722
.67، ص النسرينروضة: ابن األمحر-723
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.بعيدة عن منطقة احلصار أو عن احلاضرة تلمسان

م1374/ ھـ776مجاعة سنة -2-5

مل خيتص حدوث هذه ااعة مبجال املغرب األوسط فقط وإمنا مشلت عموم املغرب، فقد كـان سـبب                  
ومما يدل على أن هـذه  724شرقية أهلكت الزرع والضرع معا،     حدوثها عوامل طبيعية متثلت يف هبوب رياح      

ااعة متثل حدث هام يف تاريخ املغرب عموما وتاريخ املغرب األوسط خصوصا؛ هو اهتمام عدد كبري مـن                  
املصادر بذكرها، فضال عن أن كتب املناقب والنوازل اليت مل تعتاد على ذكر زمن ااعة قد ذكـرت هـذه                    

ويف : "يا دون غريها من ااعات األخرى الواقعة باملغرب األوسط، فابن قنفذ يذكرها قـائال ااعة حمددة زمن 
فضال عن أنه يشري إىل بعض مظاهرهـا الـيت           725،"هذه السنة كانت ااعة العظيمة باملغرب، وعم اخلراب       

أن يعىن بذكر أي    دون   )م1346/هـ747تـ(تضمنتها أحد نوازله واليت سئل عنها الفقيه أبو عزيز البجائي           
726.تفاصيل عن هذه ااعة أو بعض مظاهرها

ومن مث فإن املغرب األوسط قد عرف جماعات شديدة اختلفت املصادر يف ذكرها ملثل هـذه األزمـات،                  
ة ومدى وقعها على اتمع، فعلى اعتبار أن األوبئة قد تكون أحد أسباب حدوث ااعات؛ فما هي أهم األوبئ 

.واألمراض اليت عرفها املغرب األوسط يف الفترة مدار البحث؟

األوبئة واألمراض املنتشرة يف املغرب األوسط-ب

تندرج دراسة األوبئة وخمتلف األمراض اليت عرفهـا املغـرب األوسـط يف الفتـرة املمتـدة مـا بـني        
ـ  588-927( جلغرايف الواسع، علما بأن املصادر ضمن التأريخ للوضع الصحي هلذا اال ا)م1520-1192/هـ

اليت أرخت له مهما اختلفت أنواعها ومشارا مل تكن لتعتين بذكر ذلك تفصيال، وإمنا تشري هلـذه األوبئـة                   
واألمراض عرضا ضمن سياقات معينة، فضال عن أن الدراسات التارخيية احلديثة اليت اعتنت بدراسـة جمـال                 

واليت ال ننكر أا أفادتنـا مـع مـا    727سوى بعض األحباث اليسرية،املغرب األوسط مل تتعرض لذلك كثريا 
ح حول األوضـاع الـصحية   واستقيناه من شذرات مبعثرة يف ثنايا املصادر يف تكوين تصور يقترب من الوض        

للمغرب األوسط؛ فما هي إذن أهم األوبئة اليت اجتاحت املغرب األوسط؟ وما هي األمراض املنتشرة داخـل                 
.؟هذا اتمع

أھم األوبئة التي عرفھا المغرب األوسط-1
لقد ذكر الوزان أن الوباء يظهر يف بالد الرببر على رأس كل عشر سنوات، أو مخسة عشرة سنة أو مخسة                    

.326- 325/ 1بغية الرواد، : حيىي بن خلدون-724
.149، ص أنس الفقري وعز احلقري-725
.ب48/ 2الدرر املكنونة،: املازوين-726
ين،تلمسان يف العهد الزيا: ومن هذه األحباث نذكر خاصة ما كتبه عبد العزيز فياليل عن األحوال الصحية للمجتمع الزياين ضمن دراسته-727

1/243-257.



135

لكن لسنا نعلم أن مقولته هذه تنطبق على املغرب األوسط أيضا كمجال للدراسة؛ يف غياب 728وعشرين سنة،
ملختلف األوبئة اليت شهدها املغـرب األوسـط، وميكـن أن    اء تتابع كرونولوجيمادة مصدرية تسمح لنا ببن 
:نلخصها يف اجلدول اآليت

في الفترة الممتدةأھم األوبئة الواقعة في المغرب األوسط : 07جدول 
)م1520-1192/هـ927-588(ما بین  

مكان سنة الوباء
وقوعه

املرجع/ صدر املالعبارات الدالة عليه يف املصدر أو املرجع

588
م1192/هـ

أبو زيد بن أيب حفص بن عبد (وأقام السيد "جباية
على هذه احلال وااعة تشتد والوباء ) املؤمن

" يزيد حىت عم املوتان

البيان املغرب، : ابن عذاري
.181، ص )املوحدي( 

هـ 610
م1213/

، روض القرطاس: رعابن أيب ز"وفيها كان الوباء باملغرب واألندلس"املغرب 
الذخرية : ، جمهول272ص 
: ، الناصري49، ص السنية

.4/ 3االستقصا،
هـ 630

م1232/
وفيها خلت بالد املغرب وكثر فيها اجلوع "املغرب 

"والوباء
، روض القرطاس: ابن أيب زرع

. 276ص 
هـ 635

م1237/
وفيها اشتد الغالء والوباء بالعدوة فأكل الناس "املغرب

م بعضا، وكان يدفن يف احلفرة الواحدة بعضه
"من الناسةاملائ

، روض القرطاس: ابن أيب زرع
.263-362ص 

هـ 656
م1258/

يف هذه السنة مشل الناس بتونس وغريها "إفريقية
مرض، واعتل السلطان املستنصر أياما، مث 

إنه سببه ما تأدى إىل : أفاق، وكان يقال
ني فعل التتر إفريقية من زخامة قتلى بغداد ح

"  م ما فعل

.121، ص الفارسية: ابن قنفذ

هـ 693
م1293/

وفيها كانت ااعة الشديدة والوباء العظيم "املغرب
باملغرب وإفريقية ومصر، هلك فيها خلق 

"كثري

، روض القرطاس: ابن أيب زرع
:، الناصري540-539ص 

.90/ 3ستقصا،اال

هـ 740
م1339/

يف سنة ) أبو عبد اهللا الرندي(تويف إىل أن "اجلزائر
احترم فيه مجاعة أربعني يف وباء كان قد

أيب احلسن (النا املرحوم توجهوا صحبة مو
"إىل اجلزائر) املريين

.261، ص املسند: ابن مرزوق

.85/ 1وصف إفريقيا، -728
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748-749-
1347/هـ750

-1348-
م1349

املغرب 
األوسط 
والعامل 

كله

مبا مث جاء الطاعون اجلارف فطوى البساط "
"فيه

حتفة األنظار،: ابن بطوطة
املناقب : ابن مرزوق. 1/161

: ، نفسه187ص : املرزوقية
، ابن 265–264صاملسند،
، التعريف بابن خلدون: خلدون

6العرب،: ، نفسه 65–64ص 
األدلة : ، ابن الشماع713/ 

شرف : ، ابن قنفذ98، ص البينة
أنس : ، نفسه653/ 2الطالب،

الدرر : املازوين،87، صالفقري
: ب ،ابن مرمي15/ 2املكنونة،
: ، السالوي126، ص البستان

.181/ 3ستقصا،اال

هـ 765أواخر 
م1363/

املسيلة 
وطن 
قبيلة 
رياح

مث نزل بالوزير عبد اهللا بن مسلم داء "
الطاعون، الذي عاود أهل العمران عامئذ من 
بعد ما أهلكهم سنة سبع وأربعني قبلها، 

به ولده وعشره راجعني، وهلك يف فانكفأ 
".طريقه وأوصلوا شلوه إىل تلمسان فدفن ا

.265/ 7العرب،: ابن خلدون

هـ 805
م1402/

ويف هذه السنة وقع الوباء بتونس وجهاا، "إفريقية
) أبو فارس عبد العزيز(وبسببه رجع اخلليفة 

.من حركته إىل احلضرة ومكانتها

.199، ص الفارسية:ابن قنفذ

هـ 845
م1441/

تلمسان 
واملغرب 

ككل

يوم ) املغراوي التلمساينابن زاغو(وتويف "
اخلميس وقت العصر رابع عشر ربيع األول 

".م يف الوباء1441/هـ845سنة 

، 101، صالرحلة: القلصادي
لقط : ، ابن القاضي105-106

: ، ابن األعرج2/752الفرائد،
أ، ابن 3/71، زبدة التاريخ

: ، التنبكيت43، صلبستانا: مرمي
: ، نفسه630، صنيل االبتهاج
.62-60، صكفاية احملتاج

هـ 847
م1443/

تونس 
ونواحيها

كان ) ومثامنائة(ويف أوائل عام سبعة وأربعني "
"الوباء بتونس ونواحيها 

، ص تاريخ الدولتني: الزركشي
، بتهاجنيل اال: ، التنبكيت141

530-529ص
هـ 856

م1452/
ويف هذه السنة كان وباء عظيم باملغرب "باملغر

"يسمى وباء عزونة
لقط الفرائد،: ابن القاضي

2 /761.
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هـ 871
م1466/

بالطاعون آخر ) ابن العباس التلمساين(وتويف "تلمسان
"م ودفن بالعباد1466/هـ871عام 

،224، صالبستان: ابن مرمي
.547،صبتهاجنيل اال: التنبكيت 

1481/هـ886
م

، درة احلجال: ابن القاضي"ويف هذه السنة أيضا كان وباء باملغرب"ملغربا
.203ص 

هـ 9اية القرن 
م15/

.59/ 1وصف إفريقيا،: الوزان"زهري مل ينجو منه إال القليل"املغرب

هـ 926
م1519/

تلمسان 
املغرب

926سنة (ظهر الوباء يف أول ربيع منها "
يف اليوم أربعمائة وغاية ما بلغ ) م1519/هـ

نفس يف آخر مجادى منها مبوافقة وسط يومية، 
وذهب يف آخر شعبان، وكان إقباله من ناحية 

"تلمسان

لقط الفرائد،: ابن القاضي
2/841.

هـ 927
م1520/

كان باملغرب غالء عظيم وجماعة مفرطة "املغرب
ووباء جارف ومل يرتل يف هذه السنة نقطة 

"مطر

قط الفرائدل: ابن القاضي 
2 /842.

انتشارھا وطبیعتھا :  األوبئة في المغرب األوسط-
إنه من الصعب حتديد جغرافية للوباء؛ فهناك أوبئة حملية تصيب املغرب األوسط أو إحدى حواضره فال 

749اء خالف فيها، وهناك أوبئة عامة تصيب بالد املغرب كله بل العامل بأسره، كما هو احلال بالنسبة لوب

م، لكن على خالف هذا الوباء الذي نعلم يقينا أنه مشل املغرب األوسط، لسنا نعلم إن كانت 1348/هـ
األوبئة األخرى قد أصابته أيضا أم ال؛ النعدام مادة مصدرية تثبت أو تنفي ذلك، فعلى األرجح أن يكون 

ض تكون سريعة االنتشار، والعدوى املغرب األوسط قد أصيب بالبعض من هذه األوبئة، ألن مثل هذه األمرا
منها تكون عن طريق االحتكاك التجاري والعلمي بني خمتلف بلدان املغرب، خاصة وأن املغرب األوسط كان 

.يشكل منطقة عبور حنو املشرق للحج والتجارة وطلب العلم
اجلغرايف الذي اخترته، لكن أما بالنسبة لألوبئة اليت عرفتها إفريقية واليت آثرت أن أسجلها حبكم اال 

.احلكم على أن هذه األوبئة قد مشلت املغرب األوسط أيضا يبقى مسألة نسبية لنفس األسباب املسجلة سابقا
وإنه بالنظر إىل وترية ظهور األوبئة ببالد املغرب من جهة يسمح لنا بالقول أا كانت دورية تظهر على 

ا يؤكد بذلك قول احلسن الوزان، لكن من جهة أخرى إذا نظرنا رأس كل مخس سنوات، أو عشر سنوات، مم
إىل األوبئة اليت سجلت املصادر حدوثها باملغرب األوسط ال يسمح لنا بالقول أا أوبئة دورية، ألن فترات 

م،  1339/هـ740ظهورها متباعدة جدا تفوق بكثري اخلمسة والعشرين سنة، ونستثين من ذلك وباء سنة 
م نفسه 1348/هـ749م والذي من احملتمل أن يكون ابن مرزوق يقصد به طاعون 1348/هـ749ووباء 
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729.وذلك يفهم من سياق حديثه

ومن املؤسف أن املصادر اليت ذكرت هذه األوبئة ال تفصل احلديث حول طبيعتها، أو من أي نوع تكون 
علينا حتديد نوعية الوباء ومميزاته ومدى فهي ال تفرق بني الوباء والطاعون ومها صنفان خمتلفان، مما يصعب

خطورته، خبالف الطاعون األسود الذي أمجعت املصادر اليت ذكرته أنه وباء من صنف الطواعني بأشكاله 
.الثالثة املذكورة سابقا

كما أن قلة وجود مدن موبوءة يف املغرب األوسط ال يفسر بأن هذا اال كان يف معزل عن اإلصابة 
ملياه األمراض واألوبئة والطواعني، فقد سبق وأن فصلنا يف مجلة األسباب اليت تؤدي إىل فساد اهلواء وامبختلف

يف مدن اليت مل تكن موبوءة أصال، ومن بني هذه األسباب عدم مراعاة شروط النظافة خصوصا يف األمصار 
واء ويتسبب ذلك يف حدوث خمتلف الكربى كثرية العمران والصنائع فتكثر ا الرطوبات، والعفن فيفسد اهل

730.األمراض واألوبئة

كمدينيت تنس ومرسى اخلرز، وبني وجيب علينا أن نفرق أيضا بني األوبئة املتوطنة يف املناطق املوبوءة
هـ 749األوبئة الوافدة اليت تأيت من مناطق بعيدة، وتشمل غالبية الناس مثلما هو احلال بالنسبة لطاعون 

.م1348/
وم 1237/هـ635م و1232/هـ630م و 1192/هـ588وال شك يف أن األوبئة الواقعة يف سنوات 

م، واليت وقعت عقب حدوث جماعات شديدة يف خمتلف مناطق املغرب واملغرب األوسط، 1293/هـ693
بئة مل تذكر املصادر سبب كان سبب حدوثها هو سوء التغذية وفسادها، لكن يف مقابل ذلك هناك أو

.وال تذكر أا قد حدثت بعد جماعة مما جيعلنا جنهل أسبااحدوثها، 
فهو 731وإضافة إىل  خمتلف الطواعني يعد مرض اجلذام على رأس قائمة األوبئة املنتشرة يف املغرب األوسط،

مرض معدي برائحته، ومل يشمل هذا املرض عامة الناس فقط، وإمنا مس شرائح مهمة من اتمع، ومنهم 
.العلماء والصاحلون

ولعل من أصعب األوبئة اليت عرفها املغرب األوسط أيضا على غرار بالد الغرب اإلسالمي يف أواخر القرن 
، والذي محله إليهم اليهود القادمني من "داء اإلفرنج"أو " بالزهري"م؛ ذلك املرض اجللدي املسمى 15/هـ9

انتقل إىل املغاربة عن طريق االتصال اجلنسي بني عدد منهم مع ، ف"فرديناند"األندلس بعد أن طردهم امللك 
، فهو يعد أيضا من األوبئة "وهو منتشر بكثرة يف بالد الرببر وال يكاد يسلم منه إال القليل"النساء اليهوديات، 

وسط ، وال يسلم منه إال األعراب القاطنني يف شرق املغرب األ"فضيع بأوجاعه وبثوره وقروحه"الفتاكة ألنه 
واملغرب األدىن، وكذا سكان البوادي وجبال األطلس، واملصابون به يتجنبون الناس كالربصان، فقد طردوا من 

.261، ص املسند الصحيح-729
.282ص املقدمة،:ابن خلدون-730
.)نازلة سئل عنها سعيد العقباين (أ 263/ 1الدرر املكنونة،:املازوين-731
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732.بيوم ليسكنوا مع من هم مرضى بالربص، خوفا من أن يتأذى الناس منهم

ات عرضة أيضا ومل يكن اإلنسان يف املغرب األوسط املتضرر الوحيد من هذه األوبئة، وإمنا كانت احليوان
ملختلف األوبئة الفتاكة؛ كون هذا النوع من األمراض كان مشتركا بني اإلنسان واحليوان على حد سواء، 

.ويؤدي ذلك حتما إىل شل النشاط الرعوي داخل هذا اال
ما وإذا كانت هذه هي أهم األوبئة اليت ضربت املغرب األوسط واملغرب اإلسالمي يف الفترة مدار البحث، ف

هي أهم مميزاا؟ وما مدى انتشارها؟
)م1349-1348/ھـ750-748: (طاعون منتصف المائة الثامنة-أ

ويعد هذا الطاعون من أعظم األوبئة اليت بليت ا البشرية على اإلطالق فترة العصور الوسطى، بعد سلسلة 
م، والذي 552سنة " جوستنيان"ما يسمى بطاعون من الطواعني واألوبئة اليت اجتاحت العامل القدمي، وآخرها

733.عم سائر أحناء العامل مبا فيها سواحل إفريقيا الشمالية

م يعد يف نظر أغلب الدراسات احلديثة تاريخ والدة الطاعون يف احلوض الغريب 1348/هـ749إن عام 
الطاعون مل تكن يف هذا اال بل ا على أن نقطة بداية هذ734للبحر األبيض املتوسط فترة العصور الوسطى،

كانت يف آسيا الصغرى، وحتديدا يف منطقة تعرف ببالد اخلطا، وهي بالد الصني بلسان العجم، مثلما ذكر ابن 
وقد حددت الدراسات احلديثة نقطة 735خامتة حبسب ما نقله من بعض جتار النصارى الذين قدموا إىل املرية،

نظرا ألن هذه املنطقة كانت مرتبطة بالدورة ) مشال منغوليا(دة حول بالكاش بدايته أيضا وهي املنطقة املمت
م حبسب ما نقله عن 1334/هـ 734أما زمن حدوثه فيذكر ابن اخلطيب أنه ابتدأ سنة 736التجارية العاملية،

737.الرحالة املغريب ابن بطوطة

الطاعون انتشارا سريعا يف أغلب ورحالت احلج أيضا انتشر هذا 738وعن طريق حركة التجارة العاملية،
فمن بالد اخلطا نقطة بدايته انتقل إىل بالد العجم وتركية، إىل أرض احلبشة وديار مصر وبالد جهات العامل،

م، وعرب الطريق التجاري 1349/هـ750م، مث إىل العراق وبغداد والبصرة سنة 1348/هـ749الشام سنة 
، مث موانئ البحر املتوسط فوصل إىل مسينة سنةةين مث القسطنطينيالبحري تسرب هذا الطاعون إىل حبر قزو

م 1348/هـ749م، مث انتقل إىل نابلي وبيزا وجنوة ومرسيليا والبندقية واإلسكندرية سنة 1347/هـ747
حىت بلغ أرض الفرجنة ومنها إىل مشال األندلس إىل أقصاها، أما يف اجلناح الغريب فقد بلغ بعض اجلزر البحرية 

م، مث مشل بالد املغرب 1348/هـ749كصقلية وسردانية وميورقة ويابسة، ومن صقلية انتقل إىل إفريقية سنة

.84/ 1وصف إفريقيا،:الوزان-732
.296، ص اجلراد واجلوع واألمراض: حممد األمني البزاز-733
.39، ص ااعات واألوبئة: أمحد السعداوي-734
.173، ص حتصيل غرض القاصد-735
.109م، ص1991، 16، جملة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، الرباط، العدد م14الطاعون األسود باملغرب يف القرن : حممد األمني البزاز-736
.45، ص مقنعة السائل-737
.51، ص عهد املوحدينجوائح وأوبئة مغرب : حسني بولقطيب-738
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739.اإلسالمي

حتيف األمم وذهب بأهل اجليل وطوى كثريا من حماسن "ومن مث فقد عم هذا الطاعون سائر العامل تقريبا و
ي عاصر هذا الطاعون وفقد فيه عائلته والعديد من الذ740على حد تعبري ابن خلدون،" العمران وحماها

.مشاخيه
وقد كان هذا الوباء اخلطري يعد من صنف الطواعني ومن حسن احلظ أن الطبيب ابن خامتة الذي عاصره 
أعطانا مجلة من أعراضه، اليت ظهرت على الناس يف بلده املرية وهي تنطبق حتما على باقي مناطق العامل خاصة 

واليت أشرنا إليها -تنفرد بأعراض خاصة بصنف واحد من الطاعون؛ بل مشلت األصناف الثالثة منه وأا مل 
741".مرض واحد بالنوع والسبب، خمتلف بالكيفيات واألعراض"ألا يف نظر ابن خامتة -سالفا

يظهر عليه تبدأ هذه األعراض بظهور كرب وعرق غري عام دون ارتفاع يف درجة احلرارة على املريض، مث 
، أو "مسج متواتر"فتور يف اليوم الثاين واضطراب كلي مصحوب بتشنج وبرد يف األطراف وعطش مراري 

خنس يف أحد اجلانبني أو حتت حيس املريض بثقل يف صدره وضيق يف التنفس ويصاحب ذلك نفث دم، أو
لق حىت يصعب عليه بلع أي النهدين، ويظهر عليه أيضا عطش شديد وسعال وسواد يف اللسان أو تورم يف احل

742.منه" فضول مسجة"شيء، مع شعوره أيضا باالختناق ووجع يف الرأس ودوار وغثيان مع انطالق 

وهذه يف الغالب تكون أعراض صنف الطاعون الرئوي وهو أشد الطواعني فتكا بالناس على اإلطالق، 
لى الناس وقتئذ، وهي ظهور نتوء حتت اإلبط كما يشري ابن خامتة أيضا إىل ظهور أعراض الطاعون العقدي ع

أو يف األرنبتني أو خلف األذنني، وكذلك ظهور أعراض الصنف الثالث من الطاعون وهو الطاعون اإلنتامني 
743.أو القروح السود اليت تظهر يف مواضع معينة من اجلسد خصوصا يف الظهر والعنق

عصور الوسطى فإنه القى عناية خاصة لدى كتاب احلقبة، ونظرا ألمهية هذا الطاعون كحدث عاملي فترة ال
مقارنة باألوبئة والطواعني األخرى الواقعة يف نفس الفترة، فاملصادر العربية أطلقت على هذا الوباء العديد من 

الطاعون اجلارف، الطاعون األعظم، الوباء العام، الوباء األول، املوتان، يف حني أطلق عليه : التسميات أمهها
744.كانت تطلق قدميا على الوباء"PESTE" وكلمة،)LA PESTE NOIRE(" الطاعون األسود"يف أوروبا اسم 

لقد تعددت الكتابات العربية اليت تناولت احلديث عن هذا الوباء واختلفت مشارا من مصادر تارخيية 
ناقب والتصوف، فعبر كل وطبية وفقهية، دون أن ننسى كتب التراجم واألنساب وكتب امل745ورحالتية 

.605/ 2املدينة والبادية،: ، حممد حسن110، صالطاعون األسود: ، حممد األمني173، ص املصدر السابق: ابن خامتة-739
.38، ص املقدمة-740
.165، ص حتصيل غرض القاصد-741
.164، ص املصدر نفسه-742
.املصدر نفسه-743
.149/ 2دلس اإلسالمية،الطب واألطباء يف األن: عبد الكرمي اخلطايب-744
قد عاصر هذا احلدث ) م1377/ هـ779(لقد كانت رحلة ابن بطوطة هي الرحلة الوحيدة اليت ذكرت هذا الطاعون كون ابن بطوطة -745

.فيه أمهوفقد 
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ذلك عن ثقل هذا احلدث وانعكاساته السلبية على الناحية الدميغرافية، وعلى العمران والثقافة واالقتصاد على 
.حد سواء

م 1452/ھـ856م ووباء 1441/ھـ845وباء -ب 
من صنف الطواعني أو من املؤسف أننا ال نعلم تفاصيل كثرية عن هاذين الوبائني، وال نعرف ما إذا كانا

م كان قد 1441/هـ845من صنف األوبئة الفتاكة، ألن املصادر مل تشر إىل ذلك سوى أا تذكر أن وباء 
م باملغرب دون أن تؤكد أو 1452/هـ856وقع باملغرب األوسط، ومشل بالد املغرب مجلة، يف حني وقع وباء 

يف مقابل ذلك تذكر املصادر تسميات عرف ا هاذين تنفي املصادر أنه قد طال املغرب األوسط أيضا، لكن 
بوباء "م مسي 1452/هـ856ووباء 746،"بتقصيص الضفرة"م مسي 1441/هـ845الوبائني، فوباء 

غري أن هاتني التسميتني واليت من األكيد أما مل تأتيا من فراغ يعتريها الكثري من الضبابية، خاصة 747،"عزونة
ملاذا أطلقت عليهما تلك التسميتني؟ وهل هذه التسميات نابعة من منطلق علمي؟ أم وأن املصادر مل تبني لنا

.أا جمرد تسميات شعبية فضفاضة نابعة عن وقع هذه األوبئة على عامة الناس؟
أما باقي األوبئة والطواعني الواقعة باملغرب األوسط وبالد املغرب؛ فال تعطينا املصادر تفاصيل عنها مثلما 

م، فهي ال تذكر سوى سنة وقوعها ومكاا، وما ينجر عنها من 1348/هـ749احلال بالنسبة لطاعون هو 
خسائر بشرية يف بعض األحيان، وأحيانا ال تذكر سوى مكان وقوعها دون زمانه، بل تكتفي بذكر بعض 

اولة الفقيه الرصاع دراسته ا املظاهر الناجتة عنها، مثلما هو احلال بالنسبة للوباء الذي وقع يف تلمسان أثناء مز
م، وهذا عن أهم األوبئة اليت عرفها املغرب األوسط يف الفترة مدار البحث؛ فما هي 1425/هـ829حوايل 

إذن أهم األمراض اليت كانت منتشرة داخل هذا اتمع زمن الدراسة؟
األمراض المنتشرة بالمغرب األوسط- 2

ل اهلاجس الوحيد يف املخيال اجلماعي ألفراد جمتمع املغرب األوسط، وإمنا مل تكن األوبئة والطواعني تشك
عاىن هذا اتمع من جمموعة من األمراض املتوطنة سامهت بدرجة أكرب يف تدهور الوضع الصحي، واليت سببها 

.ناسيف الغالب قلة الوعي الصحي وانعدام شروط النظافة ال سيما بني أوساط الطبقات الفقرية وعامة ال
؛ وهو كل مرض مزمن ال "بالداء العضال"وقد كان يعرف بني أفراد جمتمع املغرب األوسط  داء يسمى 

يربأ منه صاحبه مدى احلياة إال مبعجزة ربانية، فمن بني أعراضه؛ أن املريض به ال ينطق وال يبصر وال يستطيع 
748.احلراك، فهو شبه غائب عن احلياة

ن اليت كانت منتشرة يف املغرب األوسط خطورة عن الطواعني، فاملبطون كاملطعون له وال تقل أمراض البط
يفوالشهيداهلدموصاحبوالغرقواملبطوناملطعونمخسةالشهداء: "rأجر شهيد، بناًء على حديث النيب 

.752/ 2لقط الفرائد،: ابن القاضي-746
.761/ 2املصدر نفسه،-747
.ب32ب، 19، ورقةبستان األزهار: الصباغ القلعيابن -748
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أيضا ولعل سبب هذه األمراض يف الغالب فساد األغذية وتلوث املياه، ورمبا يكون ذلك749،"اهللاسبيل
750".بسبب املاء البارد الذي يشربونه"

ويعترب مرض الزرب أو اإلسهال الشديد من أشد أمراض البطن خطورة وفتكا بالناس عموما مهما اختلفت 
751م، بعد أن عاىن منه ملدة أيام،1469/هـ874سي سنة م؛ فقد تويف به الشيخ أمحد املاوأعمارهم وأجناسه

هللا حممد بن حممد القرموين التلمساين بسبب إفراطه يف شرب نوع من اليتوع ومرض به املقريء أبو عبد ا
ملداواة اإلسهال الشديد أو " النبق"ويذكر ابن قنفذ أن املغاربة كانوا يستعملون 752،"املسمى حبب القبيل"

753.مرض الزرب

خصوصا وأنه أيضا من أخطر األمراض اليت هددت حياة سكان املغرب األوسط، 754ويعد مرض الفاجل
ومل يشف " أبو فرج املكي"فقد مرض به الويل الصاحل -ومنهم الصلحاء أيضا-مشل كل فئات اتمع تقريبا 

756.م1354/هـ 755وقد تويف ذا املرض أيضا السلطان املريين أبو عنان سنة 755منه إال مبعجزة ربانية،

يكون سبب حدوثها يف الغالب عوامل خمتلفة؛ فضال عن ذلك كانت األمراض اجللدية منتشرة بكثرة واليت
قد تكون مناخية أو بسبب تلوث املياه أو عدم توازن النمط الغذائي املتناول، ومن هذه األمراض ما يكون 

ومنها غري مزمن يربأ مبجرد استعمال بعض األدوية املركبة أو 757مزمنا وفتاكا ال يربأ إال مبعجزة أو كرامة،
.املراهم

الذي يصيب رؤوس األطفال الصغار والنساء البالغات 758هذه األمراض اجللدية مرض القرع؛ومن بني
من األمراض اجللدية وكان الشفاء منه أمرا مستعصيا، وال ننسى أن مرض البهاق والربص اللذان يعتربان 

ض اجللدية مرايف حني كان مرض اجلرب وإن كان يصنف ضمن األوبئة، إال أنه يعترب من األ، املستعصية
ستعصية واليت تصيب األطفال أكثر؛ اتمع يف تلك الفترة، إضافة إىل الدماميل واألورام املاملنتشرة داخل هذا 

759.فقد كان ابن مرزوق مبتليا ا يف صغره

.، واحلديث مروي بطرق كثرية293، حديث رقم 131/ 1، -رواية حيىي الليثي-املوطأ : اإلمام مالك-749
.83/ 1وصف إفريقيا،:الوزان-750
. 236-235، صروضة النسرين: ابن صعد-751
.234، ص املناقب املرزوقية: ابن مرزوق-752
.133، ص أنس الفقري وعز احلقري-753
: طايبعبد الكرمي اخل: مقيد ، أنظر-فإن كان ببعض أعضائه قيل فاجل عضو كذا -إن قيل مطلقا-سترخاء جانب من البدن بكليته اوهو-754

.332، ص الطب واألطباء يف األندلس اإلسالمية
.ب75، ورقة روضة األزهار يف التعريف بآل حممد املختار: الشريف التلمساين-755
.378، ص املسند:ابن مرزوق-756
.80، صالبستان: أ، ابن مرمي33، ورقة أزهار البستان:الصباغ القلعيابن -757
، الطب واألطباء يف األندلس اإلسالمية: عبد الكرمي اخلطايب: وهي قروح يف الرأس متصلة يذهب معها الشعر وتسمى أيضا السعفة، أنظر-758
.334ص 
.231، ص املناقب املرزوقية-759
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الذي يسببه اجللوس على األرض دون ومن مجلة األمراض املنتشرة أيضا مرض الذحبة والسعال الديكي،
وصداع الرأس دون أن يكون 761كالزكام والسعال،760فصل الشتاء، وكذلك أمراض الربد،فراش يف 

مصاحبا للحمى يف بعض األحيان، وأمراض األسنان اليت كانت منتشرة بكثرة ولعل أجنع دواء هلا كان عندهم 
عام ساخن ويكون سببها يف الغالب كما يعتقد الكثريون شرب املاء البارد بعد تناول ط762يتمثل يف القلع،

بسبب اجللوس على األرض وهم ال يلبسون أي نوع من "مباشرة، إضافة إىل ما يعرف بأمل النسا والركب 
إضافة إىل مرض 764وكذا مرض الكبد الذي يصيب الرجال والنساء على حد سواء،763،"السراويل

766.ومرض السلس الذي مرض به الويل أبو إسحاق بن علي اخلياط765الشلل،

منتشرا بكثرة داخل هذا اتمع، مثله مثل داء النقرس 767يكن املرض املعروف بالفتقيف حني مل
فلم 768أو ما يعرف بداء امللوك، بسبب اعتياد هؤالء على شرب اخلمور وأكل الدجاج واألطعمة الفاخرة،

ن عثمان بن جند إشارة تدل على أن أحد سالطني املغرب األوسط قد أصيب ذا املرض، يف حني تويف السلطا
.الذي ال نعرف شيئا عن طبيعته769م مبرض الدمياس1203/ هـ703يغمراسن سنة 

أما األمراض اخلاصة بالنساء فال ريب أا كانت منتشرة أيضا، لكن اإلشارات حوهلا نادرة؛ فهي من 
أمحد بن يوسف األمور املسكوت عنها يف مصادرنا، فقد ذكر لنا القلعي أن إحدى النساء جاءت للشيخ الويل

770.تشكوا له موت أوالدها يف بطنها، فدعا هلا الشيخ وهي حامال فولدت وعاش ابنهاالراشدي القلعي

وعلى غرار اتمعات األخرى كان البعض من أفراد جمتمع املغرب األوسط يعانون من أمراض األعصاب 
فقد مرض ابن 771ربوا، وكذلك النساء،كوالذي يصاب به يف الغالب األطفال غري أم يشفون منه كلما

772الشيخ اهلواري مبرض من هذا القبيل جعله يقوم بتصرفات طائشة تؤذي الناس من حوله حىت لقب باهلائج،

كما أن مرض اجلنون كان موجودا يف هذا اتمع حيث كان الناس يضنون أن سببه مس من اجلن فيلجئون 

.ب64أ، 63–ب 62/  1ملكنونةالدرر ا:املازوين-760
.234، ص املصدر السابق: ابن مرزوق-761
.أ41، ورقة املصدر السابق: القلعي-762
.83/ 1املصدر السابق، : الوزان-763
.224ص املصدر السابق ،: ابن مرزوق-764
.228–227، ص املصدر نفسه-765
.181ص املصدر نفسه،-766
.332، ص الطب واألطباء يف األندلس: عبد الكرمي اخلطايب: ، أنظر"حم متصلإخنرام يقع يف شيء ملت"هو -767
.85، 83/ 1وصف إفريقيا، : الوزان-768
.196/ 7العرب،: ابن خلدون-769
.ب 20ورقة : بستان األزهار-770
.85/ 1املصدر السابق : الوزان-771
.18، ص روضة النسرين: ابن صعد-772
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773.بنجاعتهإىل الرقية كدواء شرعي له ألم يؤمنون 

وال تفوتنا اإلشارة هنا أن احليوانات كانت عرضة ألمراض خطرية أيضا هددت حياا، فقد اعتنت بعض 
نوازل الفترة بذكر ذلك، فقد سئل حممد بن مرزوق حول حلِّية ذكاة ثور مريض صار يرمي مصارينه من دبره 

نت املاشية اخلاصة بأضحية العيد تتعرض ورمبا كان ذلك نتيجة إسهال شديد، وكثريا ما كا774قطعا قطعا،
775.أيضا ألمراض مفاجئة قد تؤدي ا إىل املوت

إن جل هذه األمراض املنتشرة يف جمتمع املغرب األوسط ال تقل خطورة عن األوبئة والطواعني خصوصا 
.ر البحث شبه منهارهددت حياة األفراد وجعلت الوضع الصحي داخله يف الفترة مداااملزمنة منها، ألا مع

الجوع والوباء جھود لتجاوز أزمات: ثانیا
جھود لتجاوز أزمة الجوع - أ

أنتجت أزمة اجلوع مبجتمع املغرب األوسط  سـلوكات اجتماعيـة بـني أفـراده عـربت بوضـوح                   
ت الـيت   عن الترابط االجتماعي والتكافل فيما بينهم، فكانت عمليات التضامن زمن ااعة من أبرز الـسما              

طبعت هذا اتمع على غرار اتمعات اإلسالمية األخرى، والذي حيركه يف ذلك الوازع الديين واألخالقـي                
أكثر من أي شيء آخر، فتجسدت الروح اجلماعية اليت حتلت ا خمتلف فئاته يف مواساة الضعفاء والوقوف إىل   

:اآلتيةجانبهم زمن هذه األزمات، وهذا على مستوى الشرائح والفئات
اتأوقات المجاعفيدور السلطة-1

من املعلوم أن الدور السلطوي يف اتمع زمن ااعة كان نابعا من منطلق رغبة السلطان يف تثبيت أركان 
على أساس  مواالة الرعية له تستلزم عليه الوقوف 777وذلك من أجل احلصول على شرعية للحكم،776ملكه،

أو عدو أو ن، والنظر يف أحواهلم عندما حتل م جائحة من جوع أو مرض، أو سيلإىل جانبهم يف أوقات احمل
778.من األزماتغري ذلك

وتندرج هذه السياسة ضمن الربامج املقررة على السلطان تطبيقها، ونلمس ذلك بوضوح يف الوصايا امللكية 
إن : "ويستتب له امللك، ويقول يف ذلكاليت صاغها السلطان أبو محو البنه ويل عهده، حىت يكسب ثقة الرعية

كان زمن القحط وحمل وجماعة واقعة وازل، فترفق م يف املخازن واايب، وحتسن لضعفائهم احملتاجني وحتايب، 
وتؤثرهم مما ادخرته لشدائدهم يف زمن الرخاء من فوائدهم، فتعمر أسواقهم مبا اختزنته من الطعام مما يقام به 

العام، فإذا كنت يا بين عامال على هذا األسلوب جبلت على حمبتك كل القلوب، ودعت أود الناس يف ذلك

.45، ص جكفاية احملتا: التنبكيت-773
.19/ 2املعيار املعرب،:ب، الونشريسي167–أ 166/ 1الدرر املكنونة، :املازوين-774
.)نازلة سئل عنها أبو الفضل العقباين (ب 176/ 1املصدر نفسه،-775
.201ب،ص ، حتقيق حممد بن عبد الكرمي اجلزائري، الدار العربية للكتابدائع السلك يف طبائع امللك: ابن األزرق-776
.99، صجول ااعات واألوبئة باملغرب: حممد األمني البزاز-777
دار : ، بريوت1، حتقيق حممد حسن إمساعيل وأمحد املزيدي، ط الشهب الالمعة يف السياسة النافعة: ، ابن رضوان املالقي593-584، ص املصدر السابق: ابن األزرق-778

.98-97، ص سلوك املالك يف تدبري املمالك: ، ابن أيب الربيع195- 189، 161-156، 135- 123، ص 2004-هـ1425الكتب العلمية، 
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779،"لك الرعية ببقاء الدولة والتمهيد والنصر والتأييد، ويف ذلك الصالح التام لدولتك واخلري العام لرعيتك

اإلجراءات امليدانية فإىل أي مدى جتاوزت مثل هذه الوصايا حدود ما هو مكتوب إىل الواقع امللموس؟ وما هي 
.اليت اختذا السلطة لتجسيد نظرة الوصاية على اتمع أوقات األزمات والشدائد؟

لقد أشارت املصادر إىل بعض جهود السالطني أوقات ااعة، واليت تندرج يف إطار التأريخ ملآثر هذه 
صوص بقدر ما جنزم على هذا الغرض الطبقة ومدحها وذكر أعماهلا اجلليلة، وحنن ال نشك يف صحة هذه الن

.الذي أرخت من أجله
هـ 616ونستهل ذلك باجلهود اليت قام ا اخلليفة املستنصر املوحدي لتفادي ااعة الواقعة باملغرب سنة 

م، حيث أمر بفتح خمازن الطعام الذي مجعه طوال سنوات الرخاء واخلصب وتفريقه على الناس على أن 1219/
لألغنياء وجمانا للفقراء واحملتاجني، فكانت صدقاته حينئذ كثرية، حىت استطاع الناس جتاوز هذه تكون بثمن

780.احملنة

بفتح "م حيث أمر 1374/هـ776والدور نفسه قام به السلطان الزياين أبو تاشفني أيام ااعة الكائنة سنة 
781،"قتضته ااعة رفقا بالناس وحفظا لنظام حيامأهراء الزرع وإباحة بيعه للناس بعد احلط من سعره الذي ا

فأراد بذلك أن خيفف من وطأة الغالء الذي فرضته ااعة على الناس، وبذل الطعام بسعر يتناسب مع أغلب 
.فئات اتمع

كما مل تكن هذه اجلهود يف أوقات ااعة فقط بل امتدت إىل ما بعدها، فكانت مبثابة إجراءات اختذها 
سالطني املغرب األوسط حتسبا اعات أخرى؛ كاختزان كميات كبرية من األطعمة، أو بناء وحتصني املدن أو 
إعادة إعمارها خصوصا بعد ااعات اليت تكون احلروب واحلصارات سببا يف حدوثها، مثل ااعة الكائنة 

كان أول ما بدأ "ان املريين بفلول جيشه بتلمسان جراء احلصار املريين هلا، فلما انقضى احلصار وانصرف السلط
به امللك أبو محو هدم مدينة يوسف بن يعقوب وإصالح ما تثلم من تلمسان، وبىن األسوار والستائر وحفر 

782".اخلنادق وخزن فيها الطعام واآلدام وامللح والفحم واحلطب وما ال حد له وال حصر

ااعة الشديدة كيف حيتاطوا ملثيالا مستقبال، وأصبحت ومن مث فإن أهل تلمسان قد تعلموا من هذه 
ثقافة االدخار بالنسبة للدولة الزيانية من األولويات األساسية، حىت أم مل يتضرروا إبان احلصار الذي فرضه 

ومل يظهر "جاوز هذه احملنة، أبو احلسن املريين عليهم مرة ثانية، فقد كان عندهم من املخزون ما يكفيهم لت
وهن وال خور النقطاع املرية ملا كان عندهم من املخزون حىت قدائد اللحم ومسليات الشحوم، ومل يتغري منهم 

طعمها ألن بالد املغرب يطول مكث املخزونات ا، فإنه رمبا بقي القمح والشعري يف بعض أماكنها ستني سنة 
ينبت، وخصوصا تلمسان يف بر العدوة، ال يتغري وال يسوس، مث خيرج بعد خزن هذه املدة الطويلة يزرع و

.88-87، ص واسطة السلوك-779
.267-266ص ،)املوحدي(البيان املغرب : ابن عذاري-780
.326/ 2بغية الرواد،: حيىي بن خلدون-781
.136-135، ص نظم الدر والعقيان: التنسي-782
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783".وطليطلة يف األندلس

وهلذا الغرض ولتلك املزايا اعتىن أهل تلمسان وسالطينها بادخار الطعام يف األهراء واملطامري، وعلى غرار 
تلمسان عرفت بعض مناطق املغرب األوسط مبطامريها، وبطول مكث الزرع فيه دون أن تتلف، كقسنطينة 

784".احلنطة تقيم ا يف مطامريها مائة سنة ال تفسد"هلا اإلدريسي وأُعجب بأمر اليت شهد

وقد سبق وأن أشرنا سابقا أن ثقافة االدخار واختاذ األهراء واملطامري لتخزين الطعام كانت منتشرة يف 
بصور لكن785؛"إذ كل أحد ال يهمل قوت نفسه وال قوت مرتله لشهره أو سنته"جمتمع املغرب األوسط 

متفاوتة يف الزمان واملكان، وقد أجادت املصادر بذكر مثل هذه التدابري اليت دخلت حيز الثقافة الشعبية، 
وأصبح اختاذ املطمورة عادة بارزة عند كل أسرة من أسر هذا اتمع، وحىت نوازل الفترة مل تغفل ذلك؛ إذ 

وث منازعات بني األفراد بسبب تعرض مطامريهم أورد لنا املازوين عدد كبري من املسائل اليت تشري إىل حد
كقرينة تؤكد لنا أمهية املطمورة يف حياة أفراد جمتمع املغرب األوسط، فقد 786للغصب والتعدي والتلف،

. كانت جزء من ممتلكامت اهلامة اليت جيب حراستها واالهتمام ا واحلفاظ عليها
بفئات معينة كالعلماء والصلحاء فقط، حيث كان وقد ينحصر دور السلطة زمن ااعات بالتكفل 

السلطان أبو يعقوب املريين يبعث ألسرة ابن مرزوق أثناء حصاره لتلمسان كل ما حتتاجه من الطعام تقديرا 
من جهة والستمالتهم لصفه من جهة أخرى، وقد أرسل السلطان أبو تاشفني الزياين 787لعلمهم وصالحهم،

د اهللا مبائدة ا خمتلف األطعمة إىل دار الويل الصاحل عبد الرمحن بن يعقوب مع حاجبه القائد هالل بن عب
م، على أساس أن هذه 1277/هـ776حيتمل أن تكون ااعة الواقعة سنة 788الصنهاجي يف وقت جماعة،

. ااعة قد وقعت فترة حكمه كما سبق وأن أشرنا إىل ذلك 
ص دور السلطة إزاء جمتمع املغرب األوسط زمن ااعة إن اإلشارات اليت رصدا املصادر خبصو

مل تعرب عن كل حيثيات هذا الدور ومستوياته، كتخفيفها الضرائب على كاهل الرعية أو قيامها بالتوزيع 
الفوري للمساعدات من الطعام واألموال على الفقراء واحملتاجني يف األيام األوىل لظهور بوادر ااعة، 

زم بغياب مثل هذه املساعي، واحنياز السلطة إىل مساعدة فئات معينة من اتمع كالعلماء والصلحاء مما جيعلنا جن
ممن ترجتي مساندم والرضى عنها، ومل الفئات احملتاجة، وهذا مؤشر يدل على طغيان الطبقية أوقات 

كيف نفسر عدم ذكر املصادر األزمات أيضا، ومؤشر على أمهية طبقة العلماء والصلحاء يف نظر السلطة، وإال
الرعاع "موت العلماء والصلحاء وذوي اجلاه والسلطة بااعة على خالف عامة الناس الذين يشملهم مصطلح 

.90، ص ك األبصارمسال: العمري-783
.256/ 1نزهة املشتاق،-784
.337، ص املقدمة:ابن خلدون-785
.)نوازل سئل عنها أبو الفضل العقباين، وعبد الرمحن الوغليسي( ب 85أ، 40أ، 20أ، 10ب، 8/ 2الدرر املكنونة،-786
.194، ص املناقب املرزوقية: ابن مرزوق-787
.299، ص املصدر نفسه-788
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.إذ يكون هالكهم باجلوع قدرا ال مفر منه" والغوغاء
دور الفقھاء والقضاة أوقات المجاعات-2

األوسط زمن ااعة ضمن مهامهم التنظريية؛ سواًء على وتندرج جهود الفقهاء والقضاة يف جمتمع املغرب
مستوى التشريع الفقهي بتقدمي بعض الرخص أو على املستوى الفعلي للتخفيف من أثار هذه األزمات على 
الناس، فقد أجاز الفقهاء بيع بعض األراضي احملبسة على الفقراء وصرف مثنها عليهم زمن الشدة خوفا عليهم 

فقد اجتهد أحد قضاة املغرب األوسط وباع قاعة كانت ملكا لرجل غاب عن وطنه، 789،من اهلالك جوعا
وصرف مثنها على أوالده يف وقت ااعة، واستشري قاضي اجلماعة الفقيه قاسم العقباين يف صحة هذا االجتهاد 

790.فأقر صنيعه

لسلع، وقاموا حبثّهم على إخراج الطعام وقد منع الفقهاء والقضاة أيضا على التجار زمن املسغبة احتكار ا
املدخر وبيعه يف األسواق حلاجة الناس إليه بسعر معقول، كما أم شددوا العقاب على التجار إذا ما تبني 
امتناعهم عن إخراج سلعهم لبيعها، كما شددوا النكري على متلقي السلع يف الفنادق وألزموهم بإنزاهلا إىل 

رب األوسط التسعري على التجار وفضال عن ذلك فقد أجاز فقهاء املغ791والقوي،األسواق ليدركها الضعيف 
فضال عن أم قد 792بعض احلاالت؛ خصوصا إذا جتاوز هؤالء حدودهم يف البيع، وكان الغالء متفاحشا،يف 

793.منعوا الناس من بيع القمح والشعري زمن الشدائد لألعراب، حىت ال تقوى شوكتهم على املسلمني

إن ثنائية هذا الدور يعكس بوضوح مدى فعالية جهود الفقهاء والقضاة أوقات ااعة، والذي كان أكثر 
تنظيما من دور السلطة، بالرغم من أن جهاز القضاء يف املغرب األوسط كان يف الفترة املدروسة عرف بعض 

كان حتت سيطرة الضعف نتيجة فساد األحكام، وضعف مداخيل القضاة؛ خصوصا يف البوادي اليت 
794.األعراب

ومن جهة أخرى نتساءل عن غياب الفقهاء والقضاة واحملتسبني يف األسواق أوقات ااعات، اليت أفضت 
إىل بيع اللحوم احملرمة كلحم امليتة وبعض احليوانات احملرمة، هل هو غياب نابع عن اإلمهال؟ أم غياب يفسر 

؟ علما بأن مراقبة األسواق من هذه التجاوزات دور منوط "يح احملظوراتالضرورات تب"إميان هؤالء مببدأ 
باحملتسب؛ فهو الشخص املسؤول عن منع بيع احملظورات واحملرمات، ومنع الغش يف السلع واملكاييل أو 

وبالرغم من أن خطة احلسبة التابعة جلهاز القضاء كانت موجودة  باملغرب 795التالعب باألسعار،

.) نازلة سئل عنها حممد بن مرزوق(أ 60/ 2الدرر املكنونة: ويناملاز-789
.100/ 5املعيار املعرب:الونشريسي-790
.131-127، ص حتفة الناظر وغنية الذاكر:العقباين-791
.135، ص املصدر نفسه-792
.ب22، ورقة املهذب الرائق:املازوين-793
.)نازلة سئل عنها احلفيد حممد العقباين ( أ 67/ 2صدر السابق، امل:ب، املازوين29، ورقة املصدر نفسه-794
.10-8ص م،  1931املطبعة الدولية، : كوالن، باريس. ليفي بروفنسال و ج: نشر، آداب احلسبة:السقطي-795
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حىت اضطر أحد 797أن دور احملتسب كان شبه غائب داخل هذا اتمع يف األوقات العادية،إال 796األوسط،
وذلك على خالف ما جسده  شخص احملتسب من دور بارز 798القضاة إىل النظر بنفسه يف أحوال السوق،

799.يف األندلس واملغرب األقصى

ت الدنيئة الصادرة من بعض الباعة، فقد ولقد بني لنا العقباين ذلك أيضا من خالل عرضه لبعض السلوكا
كان اجلزارون بتلمسان يبيعون اللحم خملوطا بالكرش واملصران، ومن الباعة من خيلط القمح اجليد بالرديء 

ناهيك عن الغش يف اخلبز، حيث ذكر أن والة األسواق يغضون الطرف عن أصحاب األفران الذين 800ويبيعه،
فقد بينت نوازل الفترة انتشار الرشوة 801ء هؤالء لوالة األسواق رشاوي،يغشون يف صنع اخلبز، مقابل إعطا

وهلذا كان كثريا من الناس خصوصا الصلحاء منهم ال يأكلون شيئا يباع يف األسواق 802يف املغرب األوسط،
األمر الذي جيعلنا نقر بضعف خطة احلسبة واحنصار مهام 803،"الختالل املكاسب وغلبة املعامالت بالرىب"

.أوقات ااعةتسب يف املغرب األوسط؛ هذا يف األوقات العادية ناهيك عن احمل

دور التجار في أوقات المجاعة-3
مل يكن دور التجار زمن ااعة يتجه اجتاها سلبيا فقط؛ والذي جتلى كما أسلفنا الذكر يف اغتنامهم  

ها ار السلع وعدم إخراجها إىل األسواق، وغريلفرصة حدوث ااعة أو أزمة اقتصادية لتغلية األسعار واحتك
.األفعال املنافية للشرع واملضرة بعامة الناسمن 

فمن الغلط أن نعمم ذلك على كل جتار املغرب األوسط، بالرغم من أن املصادر مل تتناول احلديث عـن                   
بعض التجار امليسورين يف مثل هذه دورهم أوقات ااعة، إال أننا ال ميكن أن ننفي الدور اإلجيايب الذي جيسده      

ـ  (من خالل املوقف الذي قام به الويل حيىي بن أيب علي الزواوي نتجهاألوقات، وهذا ما نست    ـ 611تـ هـ
، حيث قصد أعيان جباية جلمع املال منـهم حـىت     م1214/هـ611إبان ااعة الواقعة ببجاية سنة    ) م1214/

احملتاجني ملساعدم، ويندرج كبار التجار من دون شك ضمن ما          يتمكن من كراء فندق جيمع فيه املساكني و       
املوقف النبيل من خالل طلبه مـن        أمساهم املؤلف باألعيان، كما برز دور العامل يف الفندق للمسامهة يف هذا           

الويل أن حيسب كراء الفندق عليه، لكن قوبل طلبه هذا بالرفض، وفضل هذا الويل أن يدفع له ما مجعه مـن                     
804.املال

.246ص نظم احلكم يف دولة بين عبد الواد الزيانية،:بوزياين الدراجي-796
.70، ص ة واتمعالنوازل الفقهي:حممد فتحة-797
.)نازلة سئل عنها بعض فقهاء املغرب األوسط (ب 70/ 2درر املكنونة، ال:املازوين-798
.70، ص املرجع السابق:حممد فتحة-799
.115-114، ص حتفة الناظر وغنية الذاكر:العقباين-800
.223،  ص املصدر نفسه-801

.)نازلة سئل عنها أبو الفضل العقباين (أ 495–ب 494/  1املصدر السابق،: املازوين-802
.ب140، ورقة صلحاء وادي الشلف: موسى بن عيسى املازوين-803
.135، ص عنوان الدراية: ، الغربيين429، ص التشوف إىل رجال التصوف:ابن الزيات التاديل-804
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غري أن الدور اإلجيايب للتجار ذوي الكفاف أوقات ااعة دور يكتنفه الغموض يف ظل انعـدام إشـارات           
مصدرية هلا دالالا، ونأمل أن نعثر على نصوص جديدة تزيح هذا الغموض وتبني دورهم احلقيقي كفئة مهمة       

.والنهوض باقتصادهيف جمتمع املغرب األوسط بصفتها املسؤولة عن تسيري جتارته
دور األولیاء أوقات المجاعة-4

أفردت الدراسات التارخيية احلديثة يف اآلونة األخرية اهتماما خاصا بتجربة الوالية باملغرب األوسط، متتبعة 
يف ذلك كل حيثيات هذه الظاهرة، من لدن ظهورها إىل مرحلة النضج الفعلي والتطور احلاصل على مستوى 

ا؛ من مؤسسة الرباط إىل مؤسسة الزاوية؛ حيث أضحت هذه األخرية تضاهي يف مهامها ما هو منوط مؤسسا
805.باملسجد زمن أواخر الفترة الوسيطية

إن الدور الريادي الذي لعبه شخص الويل جعله املرشح ألن يكون مبثابة الزعيم الروحي يف اتمع، علما                 
ل الطقوس الصادرة عنه؛ من كرامات وخوارق ومكاشافات ظلت ذهنيـة           أن االعتقاد به واإلميان العميق بك     

806.راسخة يف نفوس أفراد هذا اتمع حكاما وحمكومني على السواء

ولسنا هنا بصدد الوقوف أو اإلحاطة بكل جوانب ظاهرة الوالية أو التصوف، فما يهمنا هو معرفة 
هل جسدت : نئذ من املفيد طرح التساؤالت اآلتيةدور الويل يف أوقات الكوارث وااعات؛ فيكون حي

ظاهرة الوالية أوقات ااعة البديل احلقيقي لدى أفراد اتمع؛ خصوصا الفقراء واحملتاجني منهم، يف 
غياب دور السلطة وبعض الفئات امليسورة؟ ما مدى فعالية وجناعة الدور الذي جسده الويل أوقات 

ع األداء الكرامي الذي يبديه الويل يف نفوس أفراد هذا اتمع ؟ وما هو ااعة واألوبئة؟ وما هو إيقا
دور القبور كأحد مقدسات جمتمع األولياء زمن ااعة واألوبئة؟ ما هو الدور الذي جسدته الزاوية 

؟ .كمؤسسة دينية واجتماعية يف مثل هذه األوقات
اتمع جتلى أكثر يف أوقات األزمات على اختالف إن الدور السياسي  واالجتماعي الذي جسده الويل يف

ظاهرة إنسانية أفرزها جمتمع متأزم خائف يواجه ـا  "فالتصوف على حد تعبري أحد الباحثني هو      807طبيعتها،
الفكر الكرامي ينشط   "فال غرو فقد ولدت ظاهرة الوالية من رحم األزمة، كما أن             808،"اخلوف من الطبيعة  

وهو بصدد (، م13-12/ هـ 7-6خالل القرنني التصوف يف اجلزائر : الطاهر بونايب: جتسدت هذه الدراسات فيما كتبه كل من-805
ظاهرة التصوف يف املغرب : ، عبيد بودواو)م15-14/ هـ 9–8:  إجناز رسالة دكتوراه حول التصوف يف املغرب األوسط يف القرنني

وهي ،)م1555-هـ 962/ م1236-هـ 633( احلركة الصوفية يف بالد املغرب األوسط خالل العصر الزياين : آمال لدرع، األوسط
).اخلطاب املنقيب ودوره يف بلورة احلدث التارخيي االجتماعي يف بالد املغرب األوسط يف العصر الزياين: (التحضري لرسالة دكتوراه بعنوانبصدد 

.172، ص املصدر السابق: الطاهر بونايب-806
منشورات كلية : ، تونس)ديين و االجتماعي الفريقية يف العهد احلفصيمسامهة يف التاريخ ال(الوالية و اتمع : نللي سالمة العامري-807

.259م، ص 2001اآلداب مبنوبة، 
ص م، 1989منشورات جامعة احلسن الثاين، : املغرب، )مناذج من القرن العاشر اهلجري( التصوف واتمع : الشاديل عبد اللطيف-808

315.
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809.ليطرح البديل هلا رغبة يف جتاوزها"إبان مرحلة األزمات

فقد سبق وأن أشرنا إىل الدور االجتماعي الذي جسده األولياء يف حماولة حتسني مستوى معيـشة بعـض            
فئات جمتمع املغرب األوسط الفقرية والتقليل من حدة الفقر يف هذا اتمع بأساليب شىت، إما عن طريق األداء                  

طريق تشجيع الصدقة وحث الفئات امليسورة عليها، وأشرنا أيضا إىل وقوف الويل            الكرامي أو الدعاء أو عن      
يف وجه بعض السلوكات أو اآلفات املنتشرة يف اتمع أمهها ظاهرة اللصوصية، وكيف يرتل اهللا العقاب مبجرد 

.دعاء الويل أو غضبه على اللصوص
عارضة اليت أبداه إزاء الـسلطة وأعواـا خـصوصا    أما الدور السياسي للويل فيتمثل أساسا يف مواقف امل     

املكلفني منهم جبمع الضرائب؛ فقد كان الويل مبثابة احلامي الرئيس للعامة والضعفاء من أنياب الظلمـة عـن               
. الفعالة أمهها الكرامة والدعاءطريق إبداءه لبعض الطقوس 

الويل وتفاعله مع الكوارث الطبيعية-أ

جتليات قوى غيبيـة    "كوارث الطبيعية مثلها مثل بعض األزمات األخرى تكون نتاجا عن           على اعتبار أن ال   
فإن مواجهتها يف االعتقاد الصويف مسة حتلى ا أولياء اهللا دون غريهم، فهم يف نظر            810"مبادرة عن إرادة اآلهلة   

طار التقسيم االجتماعي   يف إ "وعليه فإن مهمتهم تكمن      811هذا املسلك ميثلون دور الوساطة بني اهللا وعباده؛         
.أي مع اهللا عز و جل812"للعمل هي تنظيم العالقات مع الغيب

ركم وقلـت أمطـاركم     إذا غلت أسعا  :" لقد جاء يف أحد النصوص املستوحاة من كتب املناقب ما يأيت          
وضعفت مثاركم وتنكرت قلوبكم وعميت عن الرشد مسامعكم وكثرت النميمة والغيبة يف خياركم وجارت              

فالنص ميثـل    813؛"مما ختافون .. ليكم ملوككم فالتجئوا إىل اهللا باألولياء الذين خلف ظهوركم يؤمنكم اهللا          ع
دينيا إصالحيا موجها إىل الناس ليبني هلم أن الكوارث الطبيعية كغريها من األزمات املذكورة إمنا هـي             خطابا  

فهو دعوة صرحية لإلنابة إىل اهللا 814رمات،عقاب إهلي مسلط من السماء نتيجة ما اقترفه البشر من ذنوب، وحم 
والتوبة واإلقالع عن الذنوب والتقرب من أولياءه، فهو بذلك يدعوا لبعث جمتمع بديل مثـايل خـايل مـن                   

.الشوائب أال وهو جمتمع األولياء أين يكون الناس يف أمان بالقرب منهم
ندي الذي عايش القحط احلاصل بـاملغرب       ولعل ما يؤكد صحة هذا االعتقاد عندهم مقولة ابن عباد الر          

إن الذي ينايف االستسقاء إمنا هو النكـرات الـيت          : "م1348/هـ749عقب حدوث الطاعون األسود لسنة      

-12/هـ7هـ وبداية ق 6أواخر ق (يف كتب املناقب والكرامات" اإلصالحي"خلطاب واقع األزمة وا:إبراهيم القادري بوتشيش-809
.49، 30-29، 26، ص اإلسطوغرافيا واألزمة: ، ضمن أعمال ملتقى)م13
.111ص املرجع السابق، : الشاذيل عبد اللطيف-810
.248، ص ظاهرة التصوف باملغرب األوسط: عبيد بوداود-811
.112، ص التصوف واتمع:الشاذيل عبد اللطيف-812
. أ10، ورقة 18555) م(مناقب أولياء تونس، نقال عن 317، ص الوالية و اتمع: نللي سالمة العامري- 813
.326، ص املرجع نفسه-814
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يفعلها عوام الناس والرعية وال أحتاج لذكرها لكثرا، فيكون ما أصيبوا به من القحط عقوبة هلم أو تأديبا على 
د أخذهم يف االستسقاء إىل التوبة واإلقالع مما اقترفوه من ذلـك لعلـهم              ما صنعوا من ذلك، فيحتاجون عن     

815".يرمحون، ولذلك أكثر ما يكون يف االستسقاء االستغفار

وقد أعطتنا كتب املناقب والتراجم صورا واضحة عن دور األولياء باملغرب األوسط زمن الدراسة يف زمن                
ـ  (ذلك ما ذكره الغربيين عن الويل أيب احلسن احلرايل           الكوارث خصوصا أوقات يف اجلفاف، وحسبنا يف       تـ

؛ أنه عندما أصاب الناس جفاف ببجاية دعا اهللا بأن ميطرهم فاستجاب اهللا له وأمطـرهم                )م1239/هـ637
816".مرحبا بقريب عهد من ربه"مطرا غزيرا وأخذ يغسل ويشرب منه ويقول 

ف بربكة الويل الذي نزل عندهم؛ وهو الشيخ واضح الذي          وقد نزل املطر على أهل العباد بعد طول اجلفا        
اشتهر أمره يف الشلف يف أواسط القرن السابع مع أصحابه من الفضالء  فامتألت آبارهم وسواقيهم وانتجعوا                 

817.مبواشيهم؛ فاعتزموا على رؤيته والتربك به

بسبب د حتدث يف حاالت استثنائية قط، فقوجتدر اإلشارة إىل أن كرامة االستسقاء مل تكن بسبب القحط ف
قسنطينة بلد تدهور األوضاع األمنية أين يلجأ العدو إىل حصار مدينة ما ويقطع عنها املاء، وهو ما جرى ألهل 

وأمطرهم  ليستسقي هلم فلىب ذلك،   " أيب احلسن علي بن خلوف    "عندما حاصرهم بنو غانية فلجئوا إىل وليهم        
818.بنو غانية وخلص أهل قسنطينة من هذا احلصاراهللا مطرا غزيرا حتطم بسببه سد 

ولعل كرامة االستسقاء كانت ختتص أكثر باملناطق الزراعية شبه اجلافة مثل تلمسان وجباية، يف حني كانت             
املقصد الشريف واملرتع اللطيـف  "فليس من قبيل الصدفة خلو كتاب "تغيب يف املناطق غري الصاحلة للزراعة   

819".من أية كرامة متعلقة باملطر" الريفيف التعريف بصلحاء

وجل وعليه فإن كرامة االستسقاء ليست إال بديال عن األزمة وتدل بذلك على دور الويل وقربه من اهللا عز              
ومن اتمع، فرتول الغيث إمنا هو رمحة من عند اهللا ليطهر به عباده ويغسلهم من الذنوب ويدخلـهم حيـاة              

820.شوائب؛ وذلك هو داللة املاء يف االعتقاد الصويفجديدة نقية خالية من ال

الولي وأزمة الجوع -2
على اعتبار أن املغرب األوسط قد عرف جماعات شىت كانت نتائجها وخيمة على أفراد هذا اتمع؛ 

فوجدوا خصوصا الفقراء واحملتاجني منهم، فإن ذلك جعلهم يبحثون دائما عن حل هلذه املشكلة بشىت الطرق، 
يف األولياء خري بديل حللها خصوصا يف غياب دور السلطة، واليت وقفت عاجزة أمام تلبية كل متطلبات جمتمع 

.219هـ، ص 1320مطبعة املعلم العريب األزرق، : ، فاسالرسائل الكربى-815
. 151، ص عنوان الدراية-816
.ب30، ورقة صلحاء وادي الشلف: املازوينموسى بن عيسى -817
.103ص الفارسية،: ابن قنفد-818
. 343ص احلركة الصوفية باملغرب األوسط،: ، آمال لدرع115، ص التصوف واتمع:الشاذيل عبد اللطيف-819
.115، ص املرجع السابق: ، الشاذيل34، ص واقع األزمة: بوتشيش-820
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يكونوا يف الغالب من أهل اليسر، إال أم برمته يف مثل هذه األوقات، بالرغم من أن هؤالء األولياء مل
.استطاعوا التفاعل مع هذه األزمة وجتاوزها بكل سهولة

مل يكن اجلوع هاجسا مؤرقا يف جمتمع األولياء وإمنا كان من السمات احملمودة اليت ألفوها، خاصة وأن 
ومل يكن نقص الطعام عندهم 821املسلك الصويف ينبين أساسا على الزهد يف ملذات الدنيا ومنها شهوة البطن،
يل كرامة اختصوا ا دون غريهم، يعد مشكلة كما هو عند عامة الناس، وإمنا حصول الربكة يف طعامهم القل

فقد يأتيهم الطعام وال يعلموا مصدره، ومل يكن الطعام لينقص من جمالسهم بالرغم من كثرة عدد املتناولني 
وقد كان الشيخ أمحد بن يوسف الراشدي أيضا يدعوا يف 822منه؛ كما هو احلال بالنسبة لوالد بن مرزوق،

وقد أصاب أحد الصلحاء اجلوع لعدة أيام فلقي يف طريقه 823ع الغفري،جمالس الطعام بالربكة فيأكل منه اجلم
824.رجلني صاحلني، أعطاه أحدمها سبعة مترات كانت كفيلة بسد جوعه

وقد استطاع هؤالء الصلحاء جتاوز أزمة اجلوع يف أوقات ااعة؛ ألن اهللا يرمحهم لصالحهم ويرزقهم من 
: سي بأن يرزقه اهللا طعاما عندما أصابته هو وأهله فتنة اجلوع فيقولملاوعلمون، فقد دعا الويل أمحد احيث ال ي

رب أنا أرضى بفعلك مستطيع ملا قدرت به وأردته بفضلك وجودك، وهؤالء األطفال ال يطيقون ذلك، يا"
من الزمن حىت جاءه رجل من معارفه ، فاستجاب اهللا له ومل متر ساعة "فقد مسهم الضرر وأنت أرحم الرامحني

حبمل من القمح ومحلني من احلطب، ويف ذات السياق تضيف رواية أخرى أن هذه ااعة اشتدت وفرغت 
خمازن الطعام حىت مل يطق أوالد هذا الويل ذلك اجلوع فبعث اهللا له رزقا متمثال يف تليس من القمح وجده أمام 

825.باب داره

جال جاءه بزكاة ماله يف وقت مسغبة؛ أنه مل وقد بني الويل أبو حفص الرغوين بفضل كرامته ألحد الر
حيتج قط إىل هذه الزكاة، وأنه لو أحب أن تكون داره من فضة لكانت وفعال رآها الرجل قد حتولت إىل 
ذلك؛ مث قبض هذا الويل على التراب فانقلب ذهبا، عندئذ انصرف الرجل حامال ماله وهو مدهوشا من كرامة 

826.هذا الويل

م كانت تصل أليب عبد اهللا الشريف 1356/هـ758لشديد الواقع يف حملة أيب عنان سنة ويف الغالء ا
وفيها ذهب مل فإذا فتحها وجدها بيضاء غري مكتوبة،" تدفع لسيدي عبد اهللا: "التلمساين كتب موسومة بـ

827.يعرف من أين مصدرها، لكنه استعان ا يف جتاوز هذه احملنة

.161ص ،التصوف يف اجلزائر: بونايب-821
.236، ص املناقب املرزوقية-822
. أ32أ، 19، ورقة  بستان األزهار:ابن الصباغ القلعي-823
.35، ص البستان:ابن مرمي-824
. 230، ص روضة النسرين:ابن صعد-825
.ب137، ورقة صلحاء وادي الشلف: موسى بن عيسى املازوين-826
. 177ص املصدر السابق،: ابن مرمي-827



153

استطاع أن يتجاوز حمنة اجلوع زمن ) م1543/هـ950تـ (عبد اجلبار الفجيجي كما أن الويل حممد بن 
غالء كان قد وقع بتلمسان، حبيث أتاه رجل بتيلسا من قمح على محار وقصعة مسن ومعزة إىل خيمته، 

828.واستطاع بذلك أن يكرم ضيوفه الذين قدموا عليه من املغرب

ولياء؛ خصوصا يف أوقات ااعة لتتم فقط بأمور مادية كأن ومل تكن كرامة جتاوز اجلوع اليت حتدث لأل
ااعة حىت ال يرزقهم اهللا بطعام أو مال، بل جتاوزا إىل أمور معنوية متثلت على سبيل املثال يف نوم الويل زمن 

يف ااعة )م1469/هـ874تـ  (أمحد الغماري يهلك بسبب اجلوع؛ وحسبنا يف ذلك ما حدث للويل
م، فقد نام طويال يف مسجد احللفاويني، فلما استيقظ ظن أنه مل ينم 1438/هـ842بتلمسان سنة عة الواق

أن اهللا غيبه عن فتنة اجلوع لطفا وكرامة كما فعل سبحانه بأهل "سوى ساعة واحدة، واحلكمة من ذلك 
وع وكيف أن اهللا وكل هذه احلاالت كانت تعرب أساسا عن تفاعل هؤالء األولياء مع أزمة اجل829،"الكهف

. محاهم منها لصالحهم وتقواهم، فما هي مواقفهم مع الناس أوقات هذه األزمة؟
لقد أمدتنا كتب املناقب والتراجم بصور واضحة عن املواقف النبيلة اليت أبداها بعض أولياء املغرب األوسط 

يين عن الويل حيىي بن أيب علي الزواوي حيث إزاء الفقراء واحملتاجني يف أوقات ااعة؛ أمهها ما ذكره لنا الغرب
م جبمع املال من أعياا، واكترى به فندقا مجع فيه الفقراء 1214/هـ611قام إبان ااعة الواقعة ببجاية سنة 

830.واحملتاجني واشترى هلم ما يكفيهم من اللباس والطعام وأغناهم بذلك عن السؤال

دينار على املساكني زمن جماعة؛ 400ماله الذي ورثه واملقدر بـ وقد تصدق أبو عمران بن إسحاق بكل 
بالرغم من حاجة أوالده إىل هذا املال؛ وعندما تويف هذا الويل ترك أوالده وزوجته يف حالة شديدة من الفقر،

831.هلم دارا ذا املالاحىت مجع الناس هلم صدقة على قربه واشترو

واملسمى باملسلى -حلفيد مطامري من القمح والفحم واللحم املؤخر الذي يعده وقد كان لوالد ابن مرزوق ا
والزيت، ويتصدق بكل ذلك يف أيام الثلج فال يرجع إىل بيته حىت يفرغ املطمورتني، كما أنه كان -أو اخلليع

وتضيف رواية أخرى أن عم ابن مرزوق قد تصدق بكل غالة832يتصدق باخلبز كل يوم وبالثياب كل سنة،
وقد فرج اهللا عن أهل تلمسان بعد احلصار املريين الطويل 833داره وقت أن كانت تلمسان يف حالة من الضيق،

هلا وااعة العظيمة اليت عانوا منها، بعد أن أكلوا من طعام عرس ابن مرزوق احلفيد الذي أعد مبناسبة اليوم 
834.السابع من زواجه

.288، ص نفسهاملصدر -828
.33، ص البستان: ، ابن مرمي 222، ص روضة النسرين: ابن صعد -829
.135، ص عنوان الدارية: ، الغربيين429، ص التشوف إىل رجال التصوف: التاديل-830
.ب139، ورقة صلحاء وادي الشلف:موسى بن عيسى املازوين-831
.191-190، ص املناقب املرزوقية: ابن مرزوق-832
.237، ص در نفسهاملص-833
.33، ص املصدر السابق: ابن مرمي-834
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محن بن علي الصنهاجي يشكوا له جوع عياله يف سنة جماعة، فأخرج له وقد جاء أحد الفقراء إىل الويل عبد الر
الويل من الفرن خبزا لعياله، مع أنه كان أحوج الناس إىل هذا اخلبز ألن خادمة داره جاءته تشكوا جوع أهله 

835.فرد عليها بأنّ اخلبز ذهب به من هو أحوج به أكثر من أوالده

من أحب : "لسنوسي يأمر أهله بالصدقة السيما أوقات اجلوع؛ ويقولوقد كان الويل حممد بن يوسف ا
كما 836، ويف كثري من األحيان كان يتوىل التصدق بنفسه،"اجلنة فليكثر من الصدقة خصوصا يف الغالء

استطاع الويل حيىي بن عبد اهللا بن حممد بن عبد العزيز أن يسد حاجيات سلطان تلمسان إبان الغالء الواقع ا، 
837.زوده بالزرع الذي أراده علما بأن دار هذا الشيخ ال ختلوا من الزرع أبدا بسبب بركته وصالحهحيث

ومل تكن كرامات جتاوز أزمة اجلوع لتنقطع بعد موت األولياء، بل تستمر يف نظر  اتمع حىت بعد موم، 
ؤون إليها من كل حدب توسال ؤالء فقبورهم كانت بالنسبة إليهم من مقدسات العامة  واملزارات اليت  يلج

الصلحاء يف تفريج الكروبات؛ خاصة وهم يعتقدون بأن الدعاء عند قبورهم مستجاب، وحىت يف أوقات ااعة 
عرفت قبور األولياء إقباال كبريا؛ وحسبنا يف ذلك ما فعله ابن قنفد الذي زار قرب الويل أيب مدين شعيب زمن 

عا عند قربه أن خيفف اهللا عنه مشقة السفر، ويأمنه من اخلوف فيقول خماطبا م؛ فد1374/هـ776جماعة سنة 
يا سيدي أبا مدين حنن أضيافك وقد نزلنا جبوارك، ولنا معك وسيلة عهد متصل قريب غري : "قرب أيب مدين

سر لنا ك بأنبيائك وأوليائك، يمنفصل، والغرض تيسري االنتقال واحلفظ يف كل األحوال؛ اللهم إنا نتوسل إلي
وكررت الدعاء مرارا وصليت على !ذلك يا قريب يا مسيع الدعاء يا حي يا قيوم يا ذا اجلالل واإلكراميف 

فسهل اهللا له يف 838".ومحدت اهللا وانصرفت فيسر اهللا تعاىل علي فيما طلبته ووقع ما أملتهrسيدنا حممد 
انتهى سفرنا على وفق اختيارنا واحلمد هللا : "وانقلب الشر كله خريا بربكة هذا الويل؛ ويقول يف ذلكسفره 

".                            والدعاء عند قربه مستجابtوذلك عندنا معهود من كرامات الشيخ أيب مدين 
وقد أشار ابن قنفد أيضا إىل وجود مجاعة من املتسولة أو الفقراء واحملتاجني بإزاء قرب أيب مدين زمن هذه 

ل الزائرين يشفقون عليهم ويتصدقون عليهم مبا حيملونه إىل هذه القبور من طعام ومال، وال شك لع839ااعة؛
أن الزوايا يف هذه األوقات قد كان هلا دور كبري أيضا يف توزيع الصدقات اليت يأيت ا الزائرون فيتصدق ا 

. شيوخها على الفقراء
لرغم من أنه كان قويا، إال أن هذا الدور كان قد غلب واحلضور الصويف أوقات ااعة يف اتمع با

الء األولياء آنية ومل عليه الطابع اخليايل أكثر من اجلانب الفعلي؛ بل كانت معظم احللول اليت يبثّها هؤ
املفعول، واقتصرت يف كثري من األحيان على نطاق الفرد أكثر من اجلماعة، كما أن تشبث تكن سارية 

.299، ص املصدر السابق: ابن مرزوق-835
.243، ص البستان: ابن مرمي-836
.307، ص املصدر نفسه-837
.150، ص أنس الفقري-838
.150-151، ص املصدر نفسه-839
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ولياء وإميام العميق م مل يكن يف الغالب نابعا من منطلق ديين؛ ألن التوسل كان األؤالء العامة
تتمثل يف طلب الغيث حىت يتوفر الغذاء وطلب الصدقات وتسهيل مشقة السفر وتفريج : ألغراض دنيوية

.باتوالكر
األوبئة واألمراض والسعي لتجاوزھا-ب
السلطة وشؤون الصحة في المغرب األوسط-1

علومات تبني لنا مدى اهتمام السلطة بشؤون مبمل تكن املصادر اليت أرخت للمغرب األوسط لتوافينا 
الصحة، وال حىت مدى تفاعلها مع األوبئة اليت اجتاحت هذا اتمع، وال اإلجراءات اليت اختذا إزاءها، 

صا ما إذا كانت هذه األوبئة فال شك أا ال ختتلف كثريا عن اجلهود اليت بذلتها أوقات ااعة، خصو
.كنتيجة عنها فاألمر سواء

ومن املؤسف أيضا أننا ال منلك معلومات حول ما إذا كانت السلطة يف املغرب األوسط قد اختذت 
أماكن خاصة ملرضى اجلذام تكون بعيدة عن التجمعات السكنية، حىت ال يؤذون الناس بأخبرم مثلما 

فقد كانت الدولة جتمع املصابني ذا الداء يف حارات خاصة بعيدة عن املدن هو احلال باملغرب األقصى،
840.لتكون مساكنهم حتت جمرى الريح الغربية حىت حتمل أخبرم بعيدا" حبارات اجلذامى"تعرف 

غري أنه مثة إشارة مهمة أوردها املازوين كفيلة أن تزيل بعض الغموض؛ فلقد ذكر قضية عزل اإلمام 
منهم، وذلك من خالل عرضه لبعض آراء الفقهاء األوائل حول ااجلذام عن الناس حىت ال يتأذوملرضى 

على 841"كثروا وعمروا حمجب الرب"ذلك؛ واألهم من هذا أنه بين رأيه حبيث رأى أن يعزهلم اإلمام إذا 
.حد قوله

الكثري من الغموض؛ فإذا فالدور السلطوي يف املغرب األوسط إزاء خمتلف األمراض واألوبئة يكتنفه
كان بناء البيمارستانات يدخل ضمن اهتمامات الدولة بشؤون الصحة فكيف كان وضع هذه املؤسسة 

.  يف املغرب األوسط؟
البیمارستانات في المغرب األوسط

املستوى الصحي أوتكتسي هذه املؤسسة أمهية قصوى داخل اتمع ووجودها حيدد من خالله درجة تقدم 
.تأخره هلذا اتمع، كما أنه يعكس مدى وعي الدولة واهتماماا بصحة السكان وسالمتهم

يف ويرتكز وجود البيمارستانات باملغرب عموما  يف احلواضر الكربى واملدن، يف حني ينعـدم وجودهـا                 
هذه املؤسـسات   ليات عدم جتاوز مثل     األرياف والبوادي حيث تقل اخلدمات الصحية داخل هذا اال، وجت         
ة يف رحلته حينما مرض أحد أصـحابه        أسوار املدينة أو احلاضرة يظهر بوضوح من خالل ما رواه ابن بطوط           

مبدينة مليانة وهو أبو عبد اهللا حممد بن أيب بكر النفزاوي قاضي الزواج بتونس، وخرجوا منها وقد اشتد بـه                    

.56، ص جوائح وأوبئة مغرب عهد املوحدين: حسني بولقطيب-840
.ب34، ورقة رائقاملهذب ال-841
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قى أي رعاية صحية، فأعادوه إىل مليانة فقـربوه         املرض فتويف خارجها وهم يف طريقهم إىل تونس دون أن يتل          
842.هناك

من  وعلى خالف ما حضيت به بعض املؤسسات الدينية والثقافية كاملساجد والزوايا والكتاتيب واملدارس            
ذكر لدى مؤرخي املغرب األوسط، مل يكن البيمارستان كمؤسسة اجتماعية حتظى بنفس االهتمام لدى هؤالء       

.ستثناء بعض اإلشارات احملتشمةبا
ولعل  843بصيغة اجلمع تدل على تعددها،     تفقد ذكر الوزان عندما وصف مدينة جباية بأن ا بيمارستانا         

أيب زرع إىل    نذلك يعكس مدى اهتمام السلطنة احلفصية ذه املؤسسة وبصحة السكان وسالمتهم، وأشارا ب            
مما جيعلنـا    844قد شيد البيمارستانات حني بىن تلمسان اجلديدة،      أن السلطان يوسف بن يعقوب املريين كان        

حول ما إذا كان بنو مرين هم أول من أحدثوا البيمارستانات بتلمسان؟ أم أن مثل هذه املؤسـسات                  نتساءل  
.كانت موجودة ا قبل جميء يوسف بن يعقوب املريين أساسا؟
درية دقيقة، لكـن سـالطني الدولـة الزيانيـة    إنه من الصعب ترجيح رأي على آخر يف غياب مادة مص    

قد اهتموا أيضا بتشييد مؤسسة البيمارستان مثل احلفصيني، فقد أشار حيىي بن خلدون إىل وجود بيمارستانات 
845.يف تلمسان فترة حكم السلطان أيب تاشفني الزياين

ضى ووصف الدواء املناسب هلم،     وإضافة إىل الدور الصحي الذي جتسده البيمارستانات من االهتمام باملر         
كان هلذه املؤسسة دور آخر جتلى بوضوح زمن ااعة، فالبيمارستانات اعتربت مبثابة املالجئ اخلريية اليت يأوي 
إليها غالبية الفقراء واملساكني، بعد أن جتمعهم الدولة هناك حىت يسهل عليها توزيع الصدقات عليهم واالهتمام 

) السلطان أبو تاشفني الزياين   (مث اقتضى نظره الكرمي     : "ذلك يقول حيىي بن خلدون     م على أكمل وجه، ويف    
ومن الواضح جليا أنـه مل       846،"أن ضمهم أمجعني ببيمارستانات يأتيهم فيها رزقهم بكرة وعشيا شتاء السنة          

لمـسان سـنة   يكن ليذكر ذلك إال ليربز مزايا هذا السلطان، والدور الذي جسده إبان ااعة اليت اجتاحت ت    
.م واليت سبق اإلشارة إليها1365/هـ767

ومن جهة أخرى قد تكون الدولة انتهجت هذه السياسة مع الفقراء واملساكني حتسبا لوقوع األوبئة الـيت                 
ا بسبب توفر شروط الصحة كالنظافـة       غالبا ما تعقب ااعات، فيكون هؤالء الناس يف مأمن من التعرض هل           

.خل مؤسسة البيمارستانوالغذاء السليم دا
وبالرغم من الضبابية اليت تعتري الكثري من املصادر حول وجود مؤسسة البيمارستان ودورها يف املغـرب                

دور صحي ودور تـضامين علـى   : األوسط، إال أن هذه املؤسسة قد جسدت دورا مزدوجا داخل هذا اال 

.158/ 1، حتفة النظار يف غرائب األمصار-842
.50/ 2وصف إفريقيا،-843
. 512، ص روض القرطاس-844
.326/ 2بغية الرواد،-845
.326/ 2بغية الرواد،-846
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. معاألقل للتقليل من حجم األزمات وشدة وقعها على ات
الحركة الطبیة بالمغرب األوسط ودورھا في دفع األوبئة واألمراض-2

من املعلوم أن دراسة احلركة الطبية يف املغرب األوسط تندرج ضمن التأريخ للحياة الثقافية والعلمية وحىت                
لطب الشعيب تشمل دور ااملوروث الشعيب، خاصة وأن هذه الدراسة ال تقتصر على دور األطباء وحدهم، وإمنا    

يف العالج، وما ينضوي حتته كدور األولياء ودور بعض الفئات اليت متارس هذا النوع من اإلشـفاء داخـل                   
. اتمع

الطب واألطباء في المغرب األوسط -أ
847إن علم الطب وكباقي العلوم الطبيعية والتجريبية ينبين أساسا على التجربة واملشاهدة احلسية واالسـتقراء،         

، "يبحث يف بدن اإلنسان من جهة ما يصح وميرض والتماس حفظ الصحة وإزالة املرض"ك العلم الذي    فهو ذل 
وهلذا جيب أن يكون متويلّ هذه املهنة إنسانا عاملا حاذقا عارفا 849مبختلف األدوية واألغذية النافعة لذلك،  848

. ع على حد سواء بأصوهلا حىت ال يقع يف أخطاء قد تكون نتائجها وخيمة على الفرد واتم
مـوروث   وعلى غرار أطباء املغرب اإلسالمي استمد أطباء املغرب األوسط علومهم وممارستهم الطبية من            

فإىل  850ثقايف امتدت جذوره إىل عصر أطباء اليونان أمثال جالينوس وأبقراط، وكذا أطباء املشرق واألندلس،             
بني كل العلوم، ما هي مكانـة       علمية متكاملة جتمع     أي مدى ساهم أطباء املغرب األوسط يف إرساء منظومة        

واألطباء داخل هذا اتمع؟ إىل أي مدى ساهم األطباء يف دفع خمتلف األمـراض واألوبئـة؟ وهـل                  الطب  
. استطاعت هذه الفئة التوفيق بني التدوين الطيب واإلشفاء الطيب ؟ 

علينا املصادر، خاصة وأا قد سجلت لنا أمساء  وسنحاول اإلجابة على هذه التساؤالت على قدر ما جتوده
)م1520-1192/هـ927-588(ا بني العديد من األطباء الذين عاشوا باملغرب األوسط يف الفترة املمتد م

:  وهي مدونة يف اجلدول اآليت
زمن الدراسةاألوسطیبین أسماء أطباء المغرب : 06جدول

مكانأصلهووفاتهمولدهوكنيتهالطبيباسم
هراستقرا

رحالته
العلمية

املرجع/ املصدر

عبد اهللا حممد بن عبد أبو
اهللا خالد البجائي املعروف 

النباشبابن
/مرسيةجباية/

عيون :أيب أصيبعةابن
،األطباءاألنباء يف طبقات

3/80.

.43، ص مقنعة السائل عن املرض اهلائل: ابن اخلطيب-847
، أملانيا-فرانكفورت–نشره فؤاد سزكني وآخرين، معهد تاريخ العلوم العربية ،ىن املقاصدإرشاد القاصد إىل أس: ابن األكفاين األنصاري-848

.221، ص 2005هـ  1426
.455، ص املقدمة: ابن خلدون-849
.231-229م، ص 1986دار الثقافة للنشر والتوزيع، : ، الدار البيضاء2، ط احلضارة اإلسالمية يف املغرب: احلسن السائح-850
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أمني (إسحاق الداين أبو
وطبيب البيمارستان

وكذلك ) كشمرا(باحلضرة 
)ولداه يف دولة املستنصر

ظليف عاش
املوحديةالدولة

مث جبايةاألندلس
مراكش

عيون :أيب أصيبعةابن
.3/128،األنباء

بن عتيق بن أمحد بن علي
عبد اهللا بن عيسى بن عبد 

حممد بن مؤمن بناهللا 
نصاري اخلزرجيألا

523-598
-1128/ هـ

م1201

، التكملة:ابن األبارجبايةفاسقرطبة
ابن عبد امللك ،3/221

الذيل :املراكشي
-5/1/256،والتكملة

،جذوة: القاضيابن،264
.2/482،االقتباس

عبد اهللا حممد بن أبو
ف وعراملسحنون 
مث الناصربالندرومي طبيب 
املستنصر املوحدي

580-634
-م1184/هـ

م1237

أصله من 
ندرومة
ومولده 
بقرطبة

مث ندرومة
إشبيلية

عيون :أيب أصيبعةابن
،3/132،األنباء

أعالممعجم :نويهض
.330ص، اجلزائر

بن عبد الرمحن بن أمحد
حممد بن سعيد بن حريث 

مضاء اجلياين بنبن عاصم 
القرطيب

592ـ ت
م1195/هـ

الوعاةبغية:  السيوطيجبايةاألندلس
1/323.

بن موسى بن حممد بن علي
طشلو

610حنو تويف
م1213/هـ

رحلةتلمسانبلنسية
حج

،التكملة:اآلبارابن
عبد امللك ،3/227

الذيل : املراكشي
أمحد ، 5/1/41،والتكملة

،  معجم األطباء:عيسى
: الزعيبحممود، 314ص

.95/ 2التاريخمنأطباء 
العباس أمحد بن خالد أبو

املالقي
660ـت

م1261/هـ
س،األندلجبايةمالقة

مراكش
، ص عنوان الدارية:الغربيين
100-101.

جعفر أمحد بن جريح أبو
الذهيب 

660ـت
م1261/هـ

بتلمسان

املغرب
األقصى

املغرب
األقصى

إفريقية
تلمسان

عيون :أيب أصيبعةابن
،األنباء

3/132.
احلسن علي النمريي أبو

الششتري
668تـ 
م1269/هـ

بالد جباية،األندلس
الشام

ص ،عنوان الدارية:الغربيين
210-213.
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القاسم حممد بن أمحد أبو
بن حممد األموي ابن 

أمراضخمتص ب(أندراس
)النساء

674ـت
م1275/هـ

، عنوان الدارية:الغربيينجبايةمرسية
.102-101ص 

بن حكم بن عمر بن سعيد
أمحد بن عبد العزيز بن 

الطبريى أبو القرشيحكم 
عثمان

601-680
-1204/هـ

م1281

،الذيل والتكملة:املراكشيجبايةإفريقيةاألندلس
4 /28-31.

عبد اهللا حممد بن حيىي أبو
بن عبد السالم الدلسي

، ص عنوان الدارية:الغربيينجبايةتدلسم13/هـ7ق
294.

عبد اهللا حممد بن عبد أبو
الشاطيبالرمحن اخلزرجي 

691ـ ت
م1291/هـ

رحلةجبايةشاطبة
حج

، ص عنوان الدارية:الغربيين
126.

، ص عنوان الدارية:الغربيينجبايةم13/هـ7قاحلسن املروزيأبو
168.

بن علي بن إبراهيم محزة
طبيب(بن أمحد اللخمي

للسلطان احلفصي أيب زكريا
هـ684-70(
)م1285-1301/

فترة حياكان 
حكم السلطان 

أيب زكريا

بين من
العزيف 
رؤساء 

سبتة

الثغور
الغريبة 
ببجاية 

وضواحيها

،العرب:خلدونابن
6/784.

احلسن حيىي بن إبراهيم أبو
بن حممد بن احلاج املعافري 

627سنة ولد
م1229/هـ

الشاطبة
/

برنامج :آشيالواديجباية
.68ص ، الوادي آشي

القاسم أمحد بن سعيدأبو
)صيدالين(عطار

ة حكم فترحيا
السلطان أبو 

683(حفص
/ هـ694-

128-1294

الفارسية يف :قنفدابنجبايةدانية
، مبادىء الدولة احلفصية

.147ص

العباس أمحد بن حممد أبو
بن أيب اخلليل مفرج األموي

ابن الرومية وابن املعروف
)عامل نبات(العشاب 

561-637
هـ

دخلإشبيليةإشبيلية
ية قبيل جبا

613
/هـ

م1216

ةاإلحاط:اخلطيبابن
1/83–85،

،الذيل والتكملة:املراكشي
1/1/487-518  ،

/2،نفح الطيب:املقري
596.
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بن علي بن أيب العباس أمحد
عبدأمحد امللياين املكىن أبا 

اهللا وأبا العباس

بغرناطة تويف
/ هـ715سنة 

.م1315

مث تلمسانمراكش
األندلس

،اإلحاطة:اخلطيبناب
: القاضيابن، 1/143

،1/147االقتباسجذوة 
لقط الفرائد:نفسه

: يالونشريس، 2/595
، 2/595، الوفيات
،اإلعالم: املراكشي

1/373-375.
عبد اهللا حممد بن أبو

إبراهيم 
األندلسي املعروف األوسي

مدرس (بابن الرقام طبيب 
)للطب

715سنة تويف
م1315/ هـ

مث جبايةمرسية
غرناطة

/2،حاطةإلا: اخلطيبابن
49.

Margarita castells :
Medecins andalous au
maghreb, Siecles VII-IX
/ XIII- XV, p 119 -120.

علي حسن املراكشي أبو
السلطان احلفصي أيبطبيب

بكر وطبيب أمري أيبحيىي
عبد اهللاأيبقسنطينة

تغلب فترة حيا
ن املريين أيب احلس

على املغرب 
األوسط

قسنطينةمراكش
تلمسان

ص ،الفارسية:قنفدابن
:قمرزوابن،166، 163

.382ص املسند،

يعقوب بن أندراس،أبو
احلفصي السلطانطبيب (

)بكرأيبحيىيأيب

حيا يف كان
نفس الفترة

،الفارسية:قنفدابنقسنطينة
.163ص

محزة والد القائد أيب ابن
طبيب(اهللا بن احلكيمعبد

)بكرأيبحيىيأيبالسلطان 

حيا يف كان
نفس الفترة

، الفارسية:قنفدابنقسنطينة
.163ص

العباس أمحد بن شعيب أبو
املريينطبيب أيب احلسن (

وهو نبايت أيضا ) وكاتبه

حيا يف كان
نفس الفترة

ص املسند،:مرزوقابنتلمسان
375 ،382.

حيا يف كانلييعلي املغأبو
نفس الفترة

من مغلة
تلمسان

، ص املسند:مرزوقابنتلمسان
382.

املعافري احلسن حيىيأبو
احلاج، بابناملعرف 
طبيب (النجارالشاطيب 
)وصيدالين

625-718
-1227/هـ

م1318

سبك املقال :الطواحابنجبايةاألندلس
الوادي، 195–194ص 
.68، ص برنامج:آشي
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احلسن علي بن الطبيب أبو
التاللسيأيب زكريا حيىي

يف عهد أيب تويف
تاشفني األول 

)718-749
-1318/ هـ 

.)م1348

خلضر -احلق معزوزعبدتلمسان
جامع الكتابات :درياسى

، باجلزائرالعربيةاألثرية 
-14ص ،2كتابة رقم 

15.
بن حممد بن عبد اهللا حممد

بن عيشون بن عمر اللخمي 
720ـت

م1320/هـ
احلجال رةد:القاضيابناملريةجباية،مرسية

.172ص 
العباس أمحد بن عبد أبو

السالم الشريف احلسين 
لي ياملغ

طبيب له تأليف يف الطب مل لةيمغ
.أقف له على ترمجة

بن علي بن حسن بن حسن
علي بن ميمون بن قنفد 

القسنطيين 

694-750
-م1294/ هـ

م1349

إىل رحلةقسنطينةطينةقسن
املشرق

، أنس الفقري:قنفدابن
: نويهض.88-86ص

، ص معجم أعالم اجلزائر
370.

عبد اهللا حممد بن أيب أبو
مجعة التاللسي اجلرائحي 

)جراحطبيب (

بعد سنة تويف
/هـ767

م1365

بغية :بن خلدونحيىيتلمسانتلمسان
:املقري، 2/72الرواد
-5/59، الرياضأزهار
، البستان:مرميابن، 60
معجم :نويهض،160ص

.63، ص اجلزائرأعالم

اهللا الدباغ املالقي عبد
املتطبب 

بليلآلمعاصرا
هـ757تـ (
)م1356-/ 

، أزهار الرياض:املقريفاستلمساناألندلس
، البستان:مرميابن، 5/61

.158ص 
عبد اهللا حممد بن أمحد أبو

الشريف احلسين املعروف 
طبيب مشرح (بالعلوي
)جراح

710-
هـ771

قرية من
العلويني 

من 
أعمال 
تلمسان

_تونستلمسان
فاس

التعريف بابن :خلدونابن
ابن ،70-69، ص خلدون

-164ص،البستان:مرمي
173.

بن حيىي بن أيب بكر أمحد
بن عبد الواحد بن أيب 

التلمساينحجلة 

725-776
-1325/ هـ

م1375

احلجازهرةالقاتلمسان
دمشق

األعالم:يالزركل
:ضنويه، 1/268-269

، ص معجم أعالم اجلزائر
364-365.



162

بن أمحد التلمساين إبراهيم
طبيب (املعروف بالثغري 

)ومتطببوصيدالين

ق  / هـ8ق
ام معاصر14

البن خلدون

، البستان:مرميابنتلمسانتلمسان
أبو القاسم سعد ، 166ص
الثقايفراجلزائتاريخ: اهللا
1/105-106.

عبد الرحـمن بن قنفذ
القسنطيين 

/ هـ802ـت
م1399

، درة احلجال:القاضيابنقسنطينةقسنطينة
:الونشريسي، 331ص 

،الوفيات
2 /713.

بن حسني بن علي بن أمحد
اخلطيب بن قنفد القسنطيين 

"قنفدبابن"الشهري         

740-810
-1339/ هـ

م1407

، ص أنس الفقري:قنفدابنفاسقسنطينةنةقسنطي
نيل:التنبكيت،10-13
-109، صبتهاجاال

110،
،احملتاجكفاية :نفسه
، 53ص

-2/16اإلعالم:ياملراكش
اإلعالم،:الزركلي،18
1/117.

بن عبد إبراهيمبن حممد
اإلمامبنالرمحن بن حممد 

أبو الفضل التلمساين

845سنة تويف
م1441/هـ

-تونستلمسانلمسانت
-املشرق
بالد 
الشام

،الضوء الالمع:السخاوي
:مرميابن، 10/74

،البستان
.221-220ص 

بن مسويل بن يهوذا موشي
ابناإلسرائيلي املالقي 

)تدريس الطب(األشقر 

866سنة حيا
م1461/هـ 

مالقة
باألندلس

الروض :الباسطعبدتلمسان
،الباسم

.45-44ص 
بن علي بن فشوش حممد

)طبيب ومدرس للطب(
866سنة حيا
م1461/هـ

الروض :الباسطعبدتلمسانتلمسان
.44، ص الباسم

الرمحن املكىن بأيب زيد عبد
شاب 

866سنة حيا
م1461/هـ

الروض :الباسطعبدوهران
.63، ص الباسم

بن يونس سعيد أمحد
القسنطيين عرف بأبيه

813-87
-1410/هـ

.م1473

،االبتهاجنيل :التنبكيتقسنطينةقسنطينة
أطباء : الزعيب.126ص 

.104/ 2،التاريخمن 
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بن يوسف عمر بن حممد
شعيب السنوسي

)والصيدلةالطب( 

/ هـ895ـ ت
.م1489

من قرية
ضواحي 
تلمسان

،دوحة الناشر:الشفشاوينتلمسان
:مرميابن، 122ص 

، 248-237، صالبستان
،شجرة النور:فخملوابن
.266ص

هـ920ـتالباسط املالطيعبد
.م1514/

تلمسانمصر
وهران 

املغرب (
)األوسط

الروض :الباسطعبد
عز،63، 44، ص الباسم

:الدين حممد كمال الدين
، عبد الباسط احلنفي مؤرخا

فئة األطباء في المغرب األوسط-1
املصادر من أمساء الفقهاء واحملدثني واألدباء والعلماء واملتصوفة باملغرب مقارنة بالكم اهلائل الذي سجلته لنا 

األوسط، فإن عدد أمساء األطباء اليت سجلتها ذات املصادر قليل جدا، مع العلم أنين ركزت هنا على األطباء 
لية عموما، وإن واملمارسون للمهنة التطبيب فقط، دون االلتفات إىل العلماء املهتمني بالعلوم العقناملدرسو

حممد "كان الطب يندرج ضمن هذا الصنف من العلوم، ونذكر على سبيل املثال ال احلصر شيخ التعاليم العقلية 
شيخ ابن خلدون، فبالرغم أن املصادر تذكر إملامه ونبوغه يف العلوم العقلية، إال أننا ال " بن إبراهيم اآلبلي

.ر مل تصرح بذلكنستطيع تصنيفه مع مجلة األطباء ألن املصاد
وجتدر اإلشارة هنا أنين قمت بتسجيل أمساء األطباء غري املستقرين يف املغرب األوسط أيضا، ألن هذا اال 
كان معربا هلم أثناء رحالم العلمية ألخذ العلوم الطبية أو بثها، وحسبنا يف ذلك الرحالة عبد الباسط الذي 

عبد الرمحن "أجازوه يف ذلك، مث درسه ألحد الشبان من وهران يدعى أخذ علم الطب عن أطباء يف تلمسان و
م "املكىن بأيب زيد شابودون أن ننسى أيضا أمساء األطباء الذين كانت أصوهلم من املغرب األوسط إال أ ،

لذي غري مستقرين به بل عاشوا يف جمتمعات أخرى، وبثوا فيها العلوم الطبية ونذكر على سبيل املثال الطبيب ا
" .ابن أيب حجلة التلمساين"عاش يف مصر 

ومما ال شك فيه أن عدد األطباء قليل جدا مقارنة باألعداد اهلائلة من الفقهاء واحملدثني واألدباء واملتصوفة، 
ويعزى ذلك رمبا إىل صعوبة ممارسة هذه املهنة وحساسيتها من جهة، فهي حتتاج إىل مهارة واسعة واطالع 

ة أخرى رمبا يكون هذا النقص بسبب اندفاع النخبة العلمية إىل االهتمام بالعلوم النقلية، كبري، ومن جه
.وإمهاهلم لبعض العلوم العقلية ومن بينها الطب

كما أن كل األطباء املسجلة أمساؤهم يف اجلدول إمنا كان مكان استقرارهم يف األمصار الكربى كبجاية 
علنا نؤيد ابن خلدون الذي يري أن صناعة الطب إمنا حيتاج إليها يف وتلمسان وقسنطينة، األمر الذي جي

غذائي واجلانب البيئي لكل األمصار الكربى واملدن، أكثر من البوادي جلملة من االعتبارات اليت ختص النظام ال
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851.وكذا طبيعة عيش كل جمتمع وعاداته وتقاليدهمنهما،  

ألطباء قد اختلفت أصوهلم فمنهم األندلسيون ومنهم ذوي وكما هو مالحظ يف اجلدول فإن هؤالء ا
األصول احمللية ومنهم من املغرب األقصى، ومنهم من جنهل أصوهلم، فاألطباء ذوي األصول األندلسية كان 
عدد تواجدهم كبريا باملغرب األوسط؛ فهم نتاج اهلجرات األندلسية اليت تسارعت وتريا مع مستهل القرن 

نظرا لألوضاع السياسية املزرية اليت كانت األندلس تعيشها آنذاك، فاهلجرة األندلسية قد السابع اهلجري،
عززت تأثريها العلمي واحلضاري يف بالد املغرب األوسط أكثر مبسامهة هؤالء املهاجرين يف ميدان الطب 

852.والصيدلة

هرين بالطب، حيث سامهوا يف وفضال عن ذلك فإن املصادر تشري إىل وجود أطباء من يهود األندلس ما
يف اجلدول أعاله أشار ابن فإضافة إىل الشخصية املسجلة853تطوير العلوم الطبية وبثها باملغرب األوسط،

إىل وجود طبيب يهودي يف تلمسان ماهر بالطب والصيدلة دون أن يذكر امسه، وذلك زمن تغلب مرزوق 
خري وصنع له الطبيب اليهودي دواء، لكن أبا احلسن السلطان أبو احلسن املريين عليها، حيث مرض هذا األ

املريين شكك فيه فلم يتراجع عن رفضه لدواء هذا الطبيب، حىت أمجع أطباء عصره على براعته يف التطبيب 
854.وصنع األدوية

ولقد تعددت اختصاصات هؤالء األطباء يف ميدان العلوم الطبية؛ فمنهم عاملون بالطب مدرسون 
ون، ومنهم من اختص يف ميدان اجلراحة والتشريح، وإن كانا قد سجلنا امسني فقط يف اجلدول من له ومعاجل

أبو عبد اهللا حممد بن أمحد الشريف احلسين املعروف بالعلوي ، وأبو عبد اهللا : األطباء الذين اهتموا بذلك ومها
ليد، ومن املؤسف أن املصادر مل حممد بن أيب مجعة التاللسي اجلرائحي، وهناك من اختص بطب النساء والتو

تسجل لنا سوى طبيبا واحدا خمتصا يف هذا اال وهو أبو القاسم حممد بن أمحد بن حممد األموي املعروف 
بابن أندراس، فضال عن الصيدلة والعطارة وعلم النبات واليت كانت جزء ال يتجزأ من اهتمامات هؤالء 

.األطباء
طباء على العلوم الطبية فقط، وإمنا تعددت اهتمامام لتشمل باقي العلوم سواء مل تقتصر معارف هؤالء األو

العقلية منها أو النقلية، فقد كان أبو العباس بن خالد املالقي إضافة إىل تضلعه يف علم الطب ملما بأصول الفقه 
الششتري طبيبا وكان أبو احلسن النمريي855وأصول الدين واحلكمة والطبيعيات واإلهليات وعلم املنطق،

.386-384، ص مةاملقد-851
، البيوتات األندلسية يف املغرب األوسط: رفيق خليفي:مي على بالد املغرب األوسط أنظرحول اهلجرة األندلسية وتأثريها احلضاري والعل-852
جامعة -، رسالة ماجستريهـ8هـ حىت اية ق 2األندلسيون وهجرم إىل املغرب األوسط من القرن :، نصرية عزرودي62-39ص

- ، رجب26، جملة األصالة، السنة الرابعة، العدد اهلجرة األندلسية إىل إفريقية أيام احلفصيني: م، حممد طاليب2007-هـ1428إلسكندرية، ا
.81، 46م، ص 1975أوت -هـ، جويلية1395شعبان 

.45-44، ص الروض الباسم:  عبد الباسط-853
.381-382، ص املسند-854
.101-100، ص درايةعنوان ال: الغربيين-855
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وقد كان أبو عبد اهللا حممد بن أمحد الشريف احلسين طبيبا 856قارضا للشعر متفننا يف علوم احلكمة والتصوف،
ومن 857عاملا باحلساب واهليئة والفرائض واهلندسة والفالحة؛ إضافة إىل الفقه والعربية وعلم الشريعة واملنطق،

.   عني يف علوم عديدةمث فإن أغلب أطباء املغرب األوسط كانوا بار
مل يكن هؤالء األطباء ميارسون مهنتهم مبعزل عن أمور السياسة حيث كان العديد من هذه الشخصيات و

، خيتصون مبعاجلة السالطني واألمراء وحاشيتهم دون غريهم، فاختاذ السلطان طبيبا لنفسه يعد من "أطباء بالط"
ب السلطاين، وحسبنا يف ذلك ما وصى به السلطان أبو محو أولويات امللك، وهذا ما أوصت به كتب األد

يابين واختر لنفسك طبيبا ماهرا عاقال أريبا فاضال ثقة حمبا ناصحا، ومع هذه الصفات ال : " موسى ابنه قائال
متكنه من نفسك حىت ال يكون أعلم منك بنفسك، فإن اختاذ الطبيب فيه قوة للقلب وراحة للنفس وهو وإن 

احلكمة أوضح دليل، وكان كما وصفناه فهو يف احلقيقة عليل، وإمنا الطبيب إله السماء فنعم كان له يف
858".الطبيب ونعم الوكيل

الشك بأن أطباء السالطني كانت هلم أجرة معلومة وأعطيات من الدولة عرفانا مبجهودام، أما الطبيب و
تقاضى أجرة من املرضى الذين يعاجلهم؛ فقد أشار العادي الذي يزاول مهنته يف الدكان أو يف مرتله فهو ي

إذا استأجروا على العالج فإمنا هو على الربء فإن برء العليل فله حقه، وإال فال "املازوين إىل ذلك وقال أم 
859".شيء له

رية ن اهتمامات هؤالء حمصورة يف ميدان املمارسة الطبية فقط، وإمنا تقلد البعض منهم مناصب إداكمل تو
منها ما هلا عالقة باال الصحي، حيث تقلد الطبيب أبو إسحاق الداين الذي عاش يف ظل الدولة املوحدية فترة 

ومنها ما هو تابع 860خطة أمني البيمارستان مبراكش،)م1223-1213/هـ620-610(حكم اخلليفة املستنصر 
شعيب خطة الكتابة يف تلمسان فترة حكم للمجال السياسي، فقد توىل الطبيب العشاب أبو العباس أمحد بن 

861.السلطان أيب احلسن املريين إضافة إىل كونه طبيبا هلذا السلطان

الوحيدة اليت توارث أفرادها ممارسة الطب يف األندلس، وإمنا برزت 862لوم تكن عائلة ابن زهر األندلسية
ية، حيث سجلت لنا ة ابن قنفذ القسنطينيف جمتمع املغرب األوسط عائالت توارثت العلوم الطبية وهي عائل

ثالثة أطباء من هذه العائلة، وكذلك عائلة التاللسي يف تلمسان، فبالرغم من أن املصادر املكتوبة مل املصادر 

.213-210ص املصدر نفسه، -856
.70-69ص التعريف بابن خلدون، :ابن خلدون-857
.20، ص واسطة السلوك يف سياسة امللوك-858
.ب207ورقة املهذب الرائق، -859
.128/ 3م،1981-هـ1401دار الثقافة، : ، بريوت3ط عيون األنباء يف طبقات األطباء،: ابن أيب أصيبعة-860
.375، ص املسند: ابن مرزوق-861
أبو العالء ابن زهر وأبو مروان بن أيب العالء بن زهر واحلفيد أبو بكر بن زهر وأبو حممد بن احلفيد : وتضم عائلة ابن زهر الطبية األمساء التالية-862

.121-103/ 3عيون األنباء،: ابن أيب أصيبعة: أيب بكر بن زهر، أنظر
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تذكر لنا سوى امسا واحدا من هذه العائلة فإن املصادر األثرية من جهتها  ذكرت لنا امسا آخر من هذه العائلة 
.أا قد تكون من العائالت اليت اهتمت بالعلوم الطبية أيضا وتوارثتهامما جيعلنا نفترض

وعليه فإنه ال ميكن أن جنزم بأن املصادر قد سجلت لنا كل أمساء األطباء املتواجدين باملغرب األوسط زمن 
الزمنية الطويلة الدراسة فال شك أا قد أمهلت ذكر البعض منهم، ومع ذلك تبقى أعدادهم قليلة مقارنة بالفترة

اليت امتدت أكثر من ثالثة قرون، واليت نشطوا خالهلا على نطاق ضيق وحمدود، اقتصر على األمصار واحلواضر 
الكربى، دون القرى والبوادي اليت مل يكن أهلها مبنأى عن اإلصابة مبختلف األمراض واألوبئة الفتاكة، فما هو 

التنظريي وعلى مستوى املمارسة الفعلية؟ ما هو دور األطباء يف واقع الطب يف املغرب األوسط على املستوى 
.دفع خمتلف األوبئة واألمراض؟

واقع الطب في المغرب األوسط-2
ال سبيل لإلنكار بأن علم الطب كان من بني العلوم العقلية أو الطبيعية اليت تدرس يف حواضر املغرب 

املرحلة الثانية من التعليم، بعد أن يتمكن الطالب خالل املرحلة ، وذلك يف)قسنطينة-تلمسان-جباية(األوسط 
األوىل من حفظ القرآن الكرمي وتعلم أصول اللغة العربية والقراءات بالكتاب، ففي املرحلة الثانية يتلقى الطالب 

يف تلك الفترة، أخمتلف العلوم النقلية والعقلية، ومن بينها الطب والصيدلة اللذان يعتربان علما واحدا ال يتجز
وقد كان يتوىل تدريس 863حبيث يترك هلم احلرية يف اختيار املواد اليت يدرسوا حبسب ميوالم الشخصية،

العلوم الطبية يف حواضر املغرب األوسط أطباء أكفاء ماهرين ذا العلم ملمني به بالرغم من أعدادهم القليلة، 
.ائه من أخذ الدروسحيث يقدمون للطالب إجازة يف الطب عقب انته

وإضافة إىل األندلس واملغرب األقصى كانت حواضر املغرب األوسط تعد حقيقة من أهم املراكز العلمية 
مبسامهة األطباء األندلسيون مسامهة جليلة، خصوصا وأن األندلس قد عرفت 864اليت تدرس فيها العلوم الطبية،

واملوحدي، فكانت هذه احلواضر تستقطب عددا كبريا من 865يتطورا يف اال الطيب سيما يف العصر املرابط
الطالب الوافدين عليها من كل اجلهات، ألخذ علم الطب، وحسبنا يف ذلك مسامهة الطبيب األندلسي أيب 
القاسم حممد بن أمحد بن حممد األموي األندلسي املعروف بابن أندراس، الذي استوطن جباية متصدرا حللقات 

ك اختذه السلطان احلفصي املستنصر فكان متخصصا بطب النساء والتوليد عارفا به، ولذلتدريس الطب ا،
866.م1275/ هـ674طبيبا خاصا له وألهله إىل أن وافته املنية بتونس سنة 

وقد كانت جباية إحدى احملطات العلمية للطبيب األندلسي حممد بن الرقام األوسي ليدرس الطب ا، 
/ هـ715غرناطة الستكمال رسالته العلمية وتدريس الطب ا إىل أن وافته املنية هناك سنة وبعدها انتقل إىل

.349-347/ 2تلمسان،: فياليل-863
- Margarita çastells: Médecine andalous au Maghreb, p 115.864

-2002، أطروحة دكتوراه دولة، جامعة اجلزائر، م1144-1085/هـ539-479عصر املرابطني يفاألندلس احلركة الفكرية يف: حممد األمني بلغيث-865
.465، ص 2003

.102-101، ص عنوان الدارية: الغربيين-866
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وكذلك الطبيب حممد بن علي بن فشوش والذي كانت تلمسان مستقرا له لنشر العلوم الطبية يف 867م،1315
نشر يف -عاصر لهامل-مدارسها ومساجدها وال ننسى أيضا مسامهة الطبيب اليهودي األندلسي موشي بن مسويل

868.العلوم الطبية بتلمسان بعد أن نزهلا، فقد كان جييز طالبه بعد تتمة إعطاء الدروس هلم

غري أن اجلانب التنظريي لعلم الطب باملغرب األوسط ال يعكس واقع املمارسة الطبية به، فحال الطب 
لسبب يف ذلك إدعاء كثري من الناس والتطبيب داخل هذا اتمع حال مزرٍِ كما نوهت بذلك املصادر، وا

معرفة الطب وإتقان ممارساته دون أن يكونوا كذلك، وخري دليل على ذلك ما ذكره لنا الغربيين عن حال 
وهذه الصناعة هي أشد الصنائع ضياعا يف : "الصناعة الطبية باملغرب األوسط يف القرن السابع اهلجري قائال

869".وال يقع بينهما التمييز إال عند القليل من الناسبالدنا، ألنه يتعرضها الغث والسمني

وقد أشار العقباين إىل هذه الظاهرة أيضا يف القرن التاسع اهلجري، وقبح على من يدعون علم الطب وهم 
جاهلون به فيؤذون الناس يف أجسامهم بالقطع والكي وإتالف األعضاء والسمع والبصر وغريها من النتائج 

قد تؤدي باملرضى إىل املوت، فقد روى لنا واقعة عن رجل من هؤالء قام بصنع دواء ألحد الوخيمة اليت
املرضى وجربه عليه، وعندما علم أن نتيجة هذا الدواء كانت إجيابية فرح واستغرب من جهة ألنه مل يكن 

870.ينتظر ذلك

يف كثري من األمصار واألقطار، لقد شدد العقباين على أولئك الذين يدعون علم الطب، وذكر أنه شاهدهم
وأمر بلزوم معاقبتهم من طرف اإلمام بالضرب والسجن إذا ما قاموا بإحلاق الضرر باملرضى، وإن مل يكن 
هؤالء متعمدين يف ذلك وحدث خطأ يلزمون عندئذ بدفع الدية يف حالة موت املريض، ألن ذلك يقوم مقام 

871.القتل اخلطأ

نبه كافة األطباء بلزوم مشاورة السلطان يف حالة ما إذا قاموا بتجريب دواء جديد وعليه فإن العقباين قد
على املرضى، وأن جيمع عليه كافة األطباء املاهرين بالطب بأنه صاحل لذلك حىت تربأ ذمتهم إذا ما مات املريض 

سعة، وإملام كبري بعلوم أو تعرض ملكروه، فالصناعة الطبية يف نظره تقتضي دراسة طويلة لعلم الطب وجتربة وا
872.األوائل حىت يصنف صاحبها يف مصاف العاملني بالطب حقيقة

اب الطب الذي يبىن على أسس علمية ومن مث فقد انتشر الطب العامي يف املغرب األوسط على حس
جيعلنا نقرأ أن صحيحة، وذلك بالرغم من مسامهة األطباء األندلسيني يف نشر العلوم الطبية داخل هذا اال، مما 

جهود األندلسيني يف تدريس علم الطب وممارسته مل تأت أكلها على خالف العلوم األخرى والصنائع واليت 

،69/ 3اإلحاطة يف أخبار غرناطة،:ابن اخلطيب-867
.45-44، ص الروض الباسم: عبد الباسط-868
.102، ص عنوان الدارية: الغربيين-869
.83–84، ص فة الناظر وغنية الذاكرحت-870
.88-86، ص املصدر نفسه-871
.88،84، ص املصدر نفسه-872
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بات التأثري األندلسي فيها جليا، فهل توجه أفراد جمتمع املغرب األوسط للعالج عند من يدعون علم الطب 
لآلخر؟ يعرب عن عدم الثقة يف هؤالء أو باألحرى يعرب عن رفضهم

دراسة وتقییم: التألیف الطبي في المغرب األوسط-3
وكغريه من العلوم النقلية أو العقلية حضي علم الطب باملغرب األوسط أيضا جبانب من االهتمام، والذي 
جتلى بوضوح من خالل التدوين والتأليف هلذا العلم من طرف بعض األطباء والصيادلة، الذين اهتموا بوضع 

ليف اليت سجلتها لنا املصادر آطبية إلزالة العتمة عن هذا العلم، واجلدول التايل يوضح أهم هذه التمصنفات
لیف الطبیة ألطباء المغرب األوسطآالت: 07جدول :وهي كما يأيت

عاملرج/ املصدر مؤلفاته يف الطباسم الطبيب 

.205، ص عنوان الدراية: الغربيينرجز ابن سينا يف الطبعبد الرمحن بن علي بن أيب دالل 
. 102، ص عنوان الدراية: الغربيينله رجز نظم فيه بعض األدوية املفردةحممد بن أمحد بن حممد األموي

،  الذيل والتكملة: املراكشيله مصنفات يف الطب مل يذكر امسها         )بن عتيق(علي بن مؤمن األنصاري 
5/1/264  .

أبو العباس أمحد بن عبد السالم 
.الشريف احلسين املغلي

خمطوط باملكتبة الوطنية اجلزائرية ضمن تأليف يف الطب مل يذكر امسه
.1767جمموع، رقم 

.12، ص أنس الفقري : ابن قنفذأنس احلبيب عن عجز الطبيب ابن قنفذ القسنطيين
قائمة مصطلحات صيدلية مرتبة على براهيم بن أمحد الثغري التلمساينإ

حروف املعجم
خمطوط باملكتبة الوطنية اجلزائرية ضمن 

تاريخ : ، سعد اهللا1777: جمموع رقم
.106-105/ 1اجلزائر الثقايف،

تفسري ما تضمنته كلمات خري الربية من 
غامض الصنعة الطبية

،2/327أطباء من التاريخ : الزغيب
207/ 2تلمسان، : فياليل

. 121ص لسان املقال،: ابن محادوشاملعدة بيت الداء: شرح حديث
تاريخ اجلزائر : أبو القاسم سعد اهللا

.433/ 2، الثقايف

حممد بن يوسف السنوسي

.266، ص شجرة النور: ابن خملوفورجز ابن البنا يف الطب

األخرى النقلية أو العقلية من إنتاج غزير يف جمال التأليف خـصوصا يف        على خالف ما اشتهرت به العلوم       
وذلك يفسر من دون شك قلة       873ذلك الفقه والتصوف، مل حيظ علم الطب يف املغرب األوسط بالتأليف فيه،           
نب التطبيقي وهو العالج والتطبيب     عناية أغلب أطباء باجلانب النظري وهو تدوين هذا العلم، واكتفائهم باجلا          

.فقط

.103/ 1تاريخ اجلزائر الثقايف،: ، أبو القاسم سعد اهللا70ص دون،التعريف بابن خل: ابن خلدون-873
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وختتلف هذه التصانيف الطبية من حيث اختصاصها؛ فهناك من ألف يف الطب وهناك من ألف يف الصيدلة،
مل يكن أطباء املغرب األوسط مبعزل عن العناية بالطب النبوي، فقد ألف فيه حممد بن يوسف السنوسي كتابا و

.كما هو موضح يف اجلدول أعالهrيشرح فيه حديث الرسول 
الواضح جدا أن أطباء املغرب األوسط قد تأثروا كثريا بالطبيب الشهري ابن سينا، مما جعلهم يؤلفون ومن

كتبا يشرحون فيها علم هذا الطبيب، كما ال يفوتنا هنا أن نذكر أن مصادر الطب العريب كانت متوفرة 
وال سيما يف ذلك باملغرب األوسط، وهي مقررة ضمن برنامج تدريس علم الطب يف احلواضر كتلمسان،

874.تآليف ابن رشد وابن سينا وابن البيطار

وباستثناء ما كتبه إبراهيم بن أمحد الثغري يف معجمه الصيديل حول بعض النباتات الطبية، مل يكن التأليف 
يف علم األعشاب من اهتمامات أطباء املغرب األوسط، بالرغم من أن هذا العلم يعد أيضا جزًء ال يتجزأ من 

.لم الطب، وبالرغم أيضا من احتواء الغطاء النبايت للمغرب األوسط على الكثري من األعشاب الطبيةع
ومن املؤسف جدا أن املصادر من جهتها مل تذكر لنا أمساء بعض املصنفات الطبية اليت ألفت من قبل أطبـاء           

علي بن عتيق بن مؤمن األنـصاري،        املغرب األوسط، ونذكر على سبيل املثال ال احلصر املصنفات اليت كتبها          
والغريب يف األمر أيضا أن مؤلف الطبيب أبو العباس أمحد الشريف احلسين يف الطب مل يذكر امسه، فرمبا ذلـك    

.كان إمهاال من ناسخ املخطوط للنسخة املتوفرة لدينا
طبيقي أو واقع املمارسة الطبية داخل وهذا عن اجلانب النظري من العلوم الطبية يف املغرب األوسط فماذا عن اجلانب الت

هذا اال؟
الممارسة الطبیة في المغرب األوسط-4

من املعلوم أن درجة تقدم علم الطب وحتسن األوضاع الصحية ألي جمتمع من اتمعات، يقاس أساسـا               
مع املغـرب األوسـط     مبدى كفاءة أطبائه وقدرم على مداواة العديد من األمراض واألوبئة، ونظرا ألن جمت            

كغريه من اتمعات الوسيطية قد عاىن أفراده من أمراض عديدة وأوبئة شىت، فإن طرائق االستـشفاء الطـيب     
وأساليبه قد تعددت، ولعل ما عزز املمارسة الطبية داخل هذا اتمع احتواء الغطاء النبايت للمغرب األوسـط             

.تدخل يف استحضار العديد من األدوية املركبة والبسيطةواليت875على العديد من األعشاب الطبية املهمة،
وقد جعلت هذه الثروة النباتية من املغرب األوسط منطقة مهمة جيلب منها خمتلف النباتات الطبية اليت 
تدخل يف تركيب خمتلف املستحضرات الصيدالنية، فقد ذكر ابن خري اإلشبيلي أن أجود النباتات الطبية كانت 

876.يف جباية وتاهرت وتلمسان، واليت جيلب الكثري منها إىل األندلستتواجد 

ومن جهة أخرى يشري ابن خري اإلشبيلي وكذا ابن البيطار يف غري موضع، إىل أن كثريا من النباتات الطبية 
ن النبتة يف املغرب األوسط كانت تتسمى بغري أمسائها احلقيقية املعروفة ا يف باقي املناطق، فبمجرد أن تكو

.433/ 2املرجع السابق، : أبو القاسم سعد اهللا-874
.02امللحق : أنظر-875
.703-702، 699/ 2عمدة الطبيب يف معرفة النبات،-876
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شبيهة بنبتة أخرى يسموا مثلها، األمر الذي أحدث خلطا كبريا بني خمتلف أصناف النباتات، وال شك أن 
ذلك يدل على عدم الدراية واإلطالع الكبري ألطباء املغرب األوسط بعلم النبات، والذي هو أيضا جزًء ال 

.يتجزأ من علم الطب والصيدلة يف تلك الفترة
في المغرب األوسطالطب الوقائي-

اختذ أطباء املغرب األوسط على غرار أطباء الغرب اإلسالمي من الطب الوقائي قاعدة حلفظ صحة الناس 
قبل وقوع املرض، فإضافة إىل حثهم على النظافة واحملافظة على صحة اهلواء من التلوث، نصح هؤالء األطباء 

877؛السنة ويكون موافقا  ألعمار الناس وأجناسهمبضرورة إتباع نظام غذائي يالءم كل فصل من فصول

.وذلك جتنبا للوقوع يف أمراض خمتلفة، واليت تكون أهم أسباا جهل الناس بالثقافة الصحية
ففصل الربيع مثال وهو الفصل الذي تكثر فيه األمراض، رأى األطباء فيه ضرورة االلتزام بأغذية خفيفة 

م املعز الصغري وحلم الدجاج والبيض، واجتناب أكل األغذية الرطبة كاللنب معتدلة كاحلنطة وحلم اجلدي وحل
واحلوت وما هو ماحل كالزيتون واحليتان املاحلة، وااللتزام يف هذا الفصل أيضا بشم الروائح العطرة كالزعفران 

.والعود والعنرب واملسك واملصطكى
والذي يقول حممد 878املالئم ملداواة الناس بالفصد،ويعترب فصل الربيع يف نظر هؤالء األطباء هو الفصل

بن يوسف السنوسي بأنه أفضل من احلجامة يف املغرب األوسط على عكس بالد احلجاز اليت تكون فيها 
وحثهم على استفراغ  البدن باستخدام بعض املسهالت أمهها الصرب الطيب 879احلجامة أفضل من الفصد،

880.ويكون ذلك مرة يف الشهر أو مرتنيبعد أن يضاف إليه بعض املركبات،

أما فصل الصيف وهو فصل تكثر فيه األمراض أيضا، فقد رأى األطباء ضرورة اجتناب األغذية السريعة 
التحول، فنصحوا بعدم تناول األلبان إال لنب املعز والبقر لصالحيتها يف كل زمان، واجتناب ما هو ماحل من 

احلة، واجتناب أكل البصل والثوم بكثرة والفجل واحلمص، ونصحوا بضرورة األغذية كالزيتون واحليتان امل
أكل اخليار املقشر والقثاء وعيون البقر وأكل العدس بعد زوال قشره، وينصح يف هذا الفصل أيضا بشرب 
بعض األشربة املفيدة كشراب السكنجبني بالعسل املصفى؛ بعد حله يف املاء ويكون ذلك على الفطر، وشرب 

ندل والكافور والطني األرميين، ويكون استفراغ البدن يف هذا الفصل أيضا ببعض املسهالت أمهها التمر الص
881.اهلندي

أما فصل اخلريف فنصح األطباء بضرورة اجتناب املداواة بالفصد واحلجامة، ألن ذلك يضر بالناس كثريا، 

.223ص املاء واإلنسان يف األندلس، :سعيد بنحمادة- 877
.أ 1ورقة تأليف يف الطب، :ليأبو العباس املغي- 878
، 1عبد القادر أمحد عبد القادر، طحتقيق هيا حممد الدوسي وتفسري ما تضمنته كلمات خري الربية من غامض أسرار الصناعة الطبية،-879

.77م، ص 1999-هـ 1419دار ابن الندمي، : الكويت
.أ1ورقة تأليف يف الطب، : أبو العباس املغيلي-880
.أ2–ب 1، ورقة سهاملصدر نف881
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السمن املمزوج بالعسل وشرب األلبان، وأكل كما نصحوا بتناول األغذية الغالب عليها احلرارة والرطوبة ك
اللحم املعسل والفواكه الناضجة كالتني والعنب، وجيتنب فيه أكل األرانب والباذجنان والكرنب، وما كان 
باردا كالطبيخ والبقل البارد، كما ينصح يف هذا الفصل استفراغ البدن مبسهالت كصرب الطيب أيضا مضاف 

هر طيب كاألترج والتفاح والسفرجل رتني يف الشهر، وضرورة شم كل زإليه بعض املركبات مرة أو م
882.واخلوخ واليامسني والبنفسج

يف حني ينصح يف فصل الشتاء بتناول األغذية اليابسة كاحلبوب مثل العدس واجللبان، وكذلك اللحوم 
لنب املعز والبقر، وشم والدجاج وبعض الطيور، وجيتنب فيه اإلكثار من أكل الثوم وعدم شرب األلبان إال

الطيوب احلارة كاملسك والعنرب ودخان العود والرياحني احلارة كالقمرون والنرجس والبابونج والسوسن 
واليامسني، ومينع فيه استفراغ البدن إال للضرورة القصوى عندئذ يكون اإلسهال مثلما هو مستعمل يف زمان 

883.اخلريف

ختتص بالغذاء فقط وإمنا مشلت امللبس أيضا؛ والذي يتغري تبعا لفصول السنة ومل تكن هذه التدابري الوقائية 
فكل فصل يتميز بلباسه اخلاص، ففصل الربيع مثال ينصح فيه ارتداء مالبس تكون مصنوعة برقيق الصوف، 
ويف فصل الصيف تكون من الكتان، ويف اخلريف ينصح بلبس الطرحات امللونة باألزرق خصوصا، ويف الشتاء 

884.كون املالبس مصنوعة من الفراء والقماش املبطن حىت تكون دافئةت

وهذا عموما ما جاء حول الطب الوقائي عند أطباء املغرب األوسط، أما طرائق العالج فهي خمتلفة، 
. وختتلف حبسب طبيعة املرض ونوعه؛ فما هي خمتلف طرائق العالج اليت اتبعها األطباء يف العالج ؟

في المغرب األوسط885مختلف األوبئة واألمراضطرق عالج-
لقد سبق وأن أشرنا إىل أن أطباء املغرب األوسط قد اعتمدوا يف ممارستهم الطبية على علوم أطباء اليونـان    
أمثال جالينوس، وعلى األطباء املسلمني األوائل أمثال ابن سينا، ويتضح ذلك جليا يف مؤلفام الطبية فغالبا ما                 

.بعض األقوال يف الطب إىل هؤالءيسندون 
فإضافة إىل األدوية املركبة اعتمدت طرق اإلشفاء الطيب لدى أطباء املغرب األوسط على بعض األغذية 
البسيطة، واملتوفرة لدى غالبية الناس، واليت حتتوي على فوائد مهمة ونافعة للعديد من األمراض، لكن ال سبيل 

ون ضارة للجسم، واإلدمان عليها يولد أمراضا عديدة، كما أشار بعض األطباء، لإلنكار بأن بعض األغذية تك
فلحوم البقر على سبيل املثال ال احلصر تزيد من محى الربيع، واإلدمان عليها يولد القوبا والسرطان واجلذام، 

نسان أكثر مما وغريها يف ذلك من األغذية اليت قد تضر باإل886خصوصا يف ذلك حلوم البقر اليت تكون هزيلة،

. ب2–أ 2ورقة ، املصدر نفسه-882
.املصدر نفسه-883
. ب2، ورقة تأليف يف الطب: أبو العباس املغيلي-884
.03أنظر امللحق -885
.أ46، ورقة 515، نسخة مصورة عن خمطوط يف اخلزانة العامة بالرباط ضمن جمموع رقم أرجوزة يف األغذية واألشربة: ابن قنفذ-886
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.تنفعه
وبالرغم من أن األطباء قد متكنوا من وضع وصفات طبية ألمراض وبائية وغري وبائية، إال أننا ال نعلم مدى           

.جناعة هذه األدوية، كما ال نعلم مدى جتاوز هذه الوصفات حدود ما هو مكتوب لتجرب على أرض الواقع
العـصر   كانت مسألة مستعصية يف العامل اإلسالمي عمومـا يف        أما عن طرائق عالج خمتلف األوبئة؛ فقد        

ولعل ذلك ما يفسر كثرة اخلسائر البشرية اليت ختلفها تلك األوبئـة؛ ونظـرا ألن                -وحىت يف أوربا  -الوسيط  
األطباء املسلمني قد حددوا أسباب هذه األوبئة يف فساد اهلواء والغذاء واملياه فإن حماوالت العالج كانت كلها        

.بة على إصالح هذه العناصر الثالثةمنص
ذلك بعد   887يكون بإصالح هواء البيوت باستعمال الطيوب الباردة والرياحني والفواكه،        فإصالح األهوية   

تنظيفه من القاذورات وكنسه مث رشه باخلل وماء الورد أو مباء العدس واخلل والطني األرميين، ويفرش كذلك                 
خر بالصندل والعرعر والسنداب وقرن املاعز والعود وامليعة واللبان الذكر، ويعلق           باآلس والنيلوفر والطرفا، ويب   

وينصح األطبـاء  888فيه الياقوت والنارنج والبصل والنعناع والتفاح، وتفتح فيه نافذة للهواء السامل من الوباء،      
طني األرمـيين املختـوم   ورائحة ال889أيضا يف أزمنة الوباء بشم الروائح الطيبة مثل الورد والكافور والصندل،    
890.باألسر واألترج واخلل ورائحة العنرب والقطران والشمع اخلام والرياحني

وعن إصالح اهلواء عموما فقد روي عن العرب الذين جيلبون العبيد واجلواري من بالد السودان أم كانوا     
ون واحلطب ويوقدوا على رؤوس     إذا وقع الطاعون يف أرضهم فإم جيمعون احلال والعظام واألظالف والقر          
ا فسد من اهلواء ويستمرون يف فعل       اجلبال ويف بطون األودية وينشرون رمادها وجيلسون حتت رحيها ليغريوا م          

891.ذلك مدة أيام الوباء

وضع األطباء يف أزمنة الوباء محية غذائية خاصة للمرضى واألصحاء على حد  أما عن إصالح األغذية؛ فقد      
ك بأكل األغذية املعتدلة املائلة إىل الربودة واجلافة كالعدس والفول والبقـول والفواكـه البـاردة            سواء، وذل 

واإلكثار أيضا من أكل خبز احلنطة اجليد االختمار واملضاف إليه خل عندما يعجن، كما أن أكـل      892اجلافة،
ويف مقابل ذلك منـع      893لوبائية،مفيد جدا لألمراض ا   ) الذي مييل بني احلموضة واحلالوة    (الثوم والرمان املز    

رسالة يف معاجلة الوباء قبل : ، جمهول99، ص عمل من طب ملن حب. ،نفسه38، ص مقنعة السائل عن املرض اهلائل: ابن اخلطيب-887
12، نسخة مصورة عن موقع يوسف زيدان للتراث واملخطوطات، خمطوط يتكون من 28439R: ، خمطوط مكتبة البلدية بقرطبة، رقمنزوله

. ب3ورقة، ورقة 
، ورقة شفاء السقم: ب، التنبكيت3، ورقة املصدر السابق: ، جمهول115، ص األجوبة التونسية على األسئلة الغرناطية: لرصاعحممد ا-888

.333، ص بغية احملتاج:ب، األنطاكي177
.2575، ص القانون يف الطب:ابن سينا-889
.ب177، ورقة املصدر السابق: ، التنبكيت183،236، 151، 92-3/91اجلامع ملفردات األدوية واألغذية،: ابن البيطار-890
.ب177، ورقة املصدر السابق: التنبكيت-891
.333، ص املصدر السابق:، األنطاكي38، ص مقنعة السائل:ابن اخلطيب-892
.456، 453، ص التيسري يف املداواة والتدبري:ابن زهر-893
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894.األطباء يف أزمنة الوباء من أكل اللحوم واحللويات واأللبان جبميع أنواعها واملرق ومجيع الفواكه الرطبة

يف أزمنة الوباء ينصح األطباء ببعض األشربة املفيدة مثل شراب الطني األرميين وشراب البنفسج وشراب               و
ل والعسل والشراب احلصرمي، واإلكثار من أكل الكزبرة خـضراء أو           الذي يتكون من اخل    895السكنجبني،

والليمون الدقيق وحامض األترج وقشرها وحبها ألن كل ذلك ينفع ) العنب األخضر واليابس(يابسة واحلصرم 
896.من مضرة املياه املتلوثة، مع جتنب أكل احلوت ألنه يساعد على مضرة املياه الرديئة لإلنسان

تدابري اإلصالحية أيضا ما نصح به األطباء مرضى الطاعون واألمراض الوبائية األخـرى علـى               ومن بني ال  
ال يج األخالط،العموم بتجنب الرياضة واحلمام وكل ما جيهد بدن املريض ألن عليهم السكون واهلدوء حىت      

ويكون اجليد،897لكيموسفأبدان هؤالء املرضى حتتوي على فضالت رديئة فتثريها الرياضة واحلمام وختلطها با
898.خطرا عظيما على جسم املريضذلك 

مكان أو بيضتني قرببيضةوقد كان بعض األطباء يعرفون من به رائحة وباء بتقنيات بسيطة؛ كأن يضعوا
899.ساعة، فإذا فسدت فإم جيزمون بأن هذا الشخص مريض بالوباء24نوم الشخص املشكوك فيه مدة 

ا ال نعلم ما إذا كان أطباء املغرب األوسط قد اتبعوا الطرق نفسها على األقل للتخفيف من ومن املؤسف أنن
الذي كـان   حدة بعض األمراض على الناس؛ لكن مثة إشارة مهمة أفادنا ا الوزان تشري إىل مرض الطاعون                 

التمسح بالتراب األرميين   يذهب بالعدد العديد من الناس ألنه ال يهتم به أحد، وال يستعمل أي دواء باستثناء                "
على حد تعبريه، مما يقودنا إىل القول أن جهود هؤالء األطباء يف ميدان علم األوبئـة          900"حول دمل الطاعون  

كانت ضئيلة، ومل حتقق اهلدف املنشود، وظل هذا اال يكتسيه الكثري من الغموض رمبا لقلة درايتهم مبثل هذه 
خرى بأا أمراض ليست كسائر األمراض قد تكون جمهولة األسـباب،          األمراض، ورمبا القتناعهم من جهة أ     

وبالتايل وقف الطب يف تلك الفترة عاجزا أمام مداواا، خصوصا إذا اقتنعوا بفكرة روحانية أسباا وبفكـرة                 
قي إحالة الناس للمداواة بالطب الشرعي والشعيب عندئذ ينحصر دورهم لصاحل  اآلخر هو  الراقي أو الصاحل الت     

.ملداواة مثل هذه األمراض املستعصية

، ص املصدر السابق: ب، األنطاكي177، ورقة املصدر السابق: ب، التنبكيت3ورقة املصدر السابق، : جمهول،453، ص املصدر نفسه-894
333.

.ب3، ورقة رسالة يف معاجلة الوباء قبل نزوله:جمهول895
.ب 177ورقة  شفاء السقم،: التنبكيت،456، ص التيسري يف املداواة والتدبري: ابن زهر-896
.385ص املقدمة،: ابن خلدون: الطعام بعد هضمه من طرف املعدة، أنظركلمة يونانية  تعين اخللط، أو نواتج: الكيموس-897
.43، ص الطب النبوي: ابن قيم اجلوزية-898
.333، ص بغية احملتاج: األنطاكي-899
.85/ 1وصف إفريقيا،-900
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الولي في المغرب األوسط وأزمة المرض والوباء-ب
يف ظل األزمة الصحية اليت كان يعيشها جمتمع املغرب األوسط؛ ونظرا ألن أفراده كانوا دائما عرضة للكثري 

الذي كان يقف عاجزا يف كثري ، ويف ظل احنسار دور الطبيب-كما سبق وأن رأينا -من األوبئة واألمراض 
من األحيان عن مداواة العديد من احلاالت املرضية املزمنة، أو حىت درء خطر بعض األوبئة وخصوصا منها 
الطواعني، برز دور األولياء داخل هذا اتمع؛ والذي جتلى بوضوح من خالل بعض الطقوس اإلشفائية اليت 

ا إال ملن حيمل صفة الويل الكريزمايت الذي ميارس صالحيات الوالية يف ميارسوا، واليت ال يتأتى ألحد القيام
.أوسع نطاق وعلى أبعد حدودها يف اتمع آنذاك

فما هي أشكال وأساليب املمارسة اإلشفائية عند هؤالء األولياء واملتصوفة؟ ما مدى جناعة لطقوسهم يف 
لنوع من العالج يف نفوس أفراد اتمع؟ وما مدى جتاوب عالج خمتلف األمراض واألوبئة؟، ما مكانة هذا ا

الناس معه؟
أشكال وأسالیب العالج عند األولیاء-1

، يطرح لنا يف مثل هذه احلاالت البديل إن اخلطاب املنقيب وبصفته خطابا موجها لتمجيد جمتمع األولياء
تلف األمراض بنمط مغاير عما ينتهجه الفوري حلل أزمة املرض، من خالل إبراز دور الويل يف عالج خم

الطبيب، فتحل الروح هنا حمل املادة، أي باألحرى بركة الويل وكرامته بدل الدواء املركب الذي يصفه 
.الطبيب للمرضى يف إطار عملية التطبيب

سبحانه ذو طابع ديين، ألن الشفاء هنا يكون بيد اهللاةإن منط العالج عند هؤالء األولياء يكون ال حمال
وتعاىل، وما كان دور األولياء إال سببا يف ذلك بفضل تقواهم وورعهم، فتعددت أساليب وأمناط العالج 

:عندهم فهي كما يلي
901الرقیة-

لقد انتهج أولياء املغرب األوسط أسلوب العالج بالرقى؛ بصفتها عالجا شرعيا يقوم أساسا على الدعاء 
فقد ألف عيسى بن سالمة البسكري كتابا يف فضل سور القرآن الكرمي 902وآيات وسور من القرآن الكرمي،

نافعة ملختلف األمراض، واألهم وجعل جزًء منه مناذج لرقى903،"اللوامع واألسرار يف منافع األخبار"مساه 
من ذلك أن هذا املؤلف خلط بني هذه األمور وبني الطب فغالبا ما يضع بعد العالج الروحاين وصفات طبية 

.لعالج هذه  األمراض، مما جيعل كتابه يكتسي طابعا علميا متميزا
لعاهات املستدمية، وعالج وتستخدم الرقية كعالج للحاالت املرضية املزمنة وامليؤوس من عالجها وا

الصرع واجلن والعني، فقد كان ابن مرزوق يف صغره كثري األمراض بالدماميل واألورام الصعبة وكان يعجز 

.14/332العرب، لسان: هي العوذة اليت يرقى ا صاحب اآلفة كاحلمى والصرع وغري ذلك، ابن منظورو،مجع رقى:الرقية-901
.  123/ 4م، 1972دار الكتاب العريب، : ، بريوت2، طاملدخل:ابن احلاج التلمساين-902
.1776خمطوط باملكتبة الوطنية اجلزائرية، ضمن جمموع حتت رقم -903
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وقد كان أبو العالء 904األطباء عن معاجلته بالفصد، لكن رقى والده كانت ناجعة يف امتثاله للشفاء من ذلك،
"م1334/هـ735تـ (املديوين  بالكشف والرقى لعالج املربئات من مجيع الداء ألوىل من املخصوصني) 
كما أن أمحد بن إدريس البجائي كان يداوي مرضاه بالرقية، فقد مر مبصاب ومعه بعض الطلبة 905،"العاهات

: فقرأ يف أذنه الفاحتة فربأ، ويف يوم آخر مر الطالب على مصاب فقرأ الفاحتة يف أذنه فتكلم اجلان معه فقال
داللة على أن أمحد بن إدريس أصبح معروفا يف أواسط اجلن 906؛"ة وأين قلب أمحد بن إدريسهذه الفاحت"

.نظرا لتقواه وورعه ورقاه الناجعة ملداواة مثل هذه األمراض 
ومل تكن الرقية خمصوصة فقط يف عالج مس اجلن، إمنا تستعمل لعالج العديد من األمراض، فقد كانت 

هلا يف ماء املطر، بعد أن يوضع يف إناء جديد وتقرأ عليه الفاحتة وآية الكرسي وقل هو املرأة اليت ال تلد يرقى 
اهللا أحد واملعوذتني، وال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم سبع مرات، وتشربه سبع ليايل متتالية 

907.فتحمل

واز جباية خمصوصا من بين منجالت من أح) م15/هـ9من أهل القرن (وقد كان الويل علي بن موسى 
بالرقية، فقد رقى ألحد معاصريه وهو الشيخ حيىي العيديل عكازا، فأصبح هذا األخري يرقي الناس ذا العكاز، 

ل يف وادي جباية، وأتوا له بطفل بلغ فتظهر آثار الشفاء عليهم، وقد زار الويل علي بن موسى منطقة بين مي
908.رقاه فربء من حينهوقت املشي وجتاوزه ومل ميشي فصار مقعدا ف

وكانت الرقية تستعمل أيضا كطريقة لعالج بعض األمراض الوبائية واألمراض املزمنة، فقد عرف أولياء 
نور "بسم اهللا الرمحن الرحيم : ، بقراءة ما يليrمأخوذة عن الرسول 909املغرب األوسط رقية ملرض الرمد

Y:âô�s)©9|MYä.�Îû7's#øÿxîô`ÏiB، وقوله "الرمحن يطفئ حر النار

#x�»yd$uZøÿt±s3sùy7Ytãx8uä!$sÜÏîx8ã�|Át7sù

tPöqu�ø9$#Ó��Ï�tnÇËËÈá]وقوله ]22: قY:â(#qç7ydø�$#

ÓÅÂ�ÏJs)Î/#x�»ydçnqà)ø9r'sù4�n?tãÏmô_ur�Î1r&

ÏNù't�#Z��ÅÁt/..ÇÒÌÈá]وقوله ،]93: يوسفY:âª!$#â�qçR

ÅVºuq»yJ¡¡9$#ÇÚö�F{$#ur4 ].... إىل قولهY[ª!$#urÈe@ä3Î/

>äóÓx«ÒO�Î=tæÇÌÎÈá]،35اآلية النور[

وقد عرفوا رقية أخرى ملرض اجلرب وهو من األمراض الوبائية أيضا، وقد ذكر عيسى بن سالمة البسكري 
مجيع اجلسد يوم السبت أن هذه الرقية جمربة وفعالة، حيث يأخذ الكربيت أو التربة وخيلطها بالزيت ويطلى به

.231ص املناقب املرزوقية، : ابن مرزوق-904
.70، ص البستان:ابن مرمي-905
.أ59ورقة  ، منافع األخباراللوامع واألسرار يف: البسكري-906
.أ57، ورقة املصدر نفسه-907
منشورات معهد تاريخ العلوم العربية : أملانيا -، فرانكفورت2، ط نزهة األنظار يف فضل علم التاريخ واألخبار: الورثالين احلسني بن حممد-908

.14/ 1واإلسالمية، 
.ب52، ورقة املصدر السابق: البسكري-909
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âöNßgù=t«ó�urÇ`tãÏpt�ö�s)ø9$#ÓÉL©9$#: وليلته وهذا ما يقرأ عليه

ôMtR$�2nou�ÅÑ%tnÌ�óst7ø9$#ø�Î)�crß�÷èt��Îû
ÏMö6¡¡9$#ø�Î)óOÎg�Ï?ù's?öNßgçR$tF�ÏmtPöqt�
öNÎgÏFö;y�$Yã§�ä©tPöqt�ur�w�cqçFÎ6ó¡o� �w

óOÎg�Ï?ù's?4....ÇÊÏÌÈá]ثالثة مرات، مث يقال رقيتك بألف ال حول وال قوة ] 163: األعراف
Y :âغري بقدرة الواحد؛ مث قوله ]كالم غري مفهوم[إال باهللا العلي العظيم وبتوراة موسى والدة مرمي عيسى 

öNs9r&t�s?�n<Î)tûïÏ%©!$#(#qã_t�yz`ÏBöNÏdÌ�»t�Ï�
öNèdurî$qä9é&u�x�tnÏNöqyJø9$#tA$s)sùÞOßgs9ª!$#

(#qè?qãB§NèOóOßg»u�ômr&4]ثالثا ...[ÇËÍÌÈáويكرر إىل آلخر سورة البقرة
910".الكل سبع مرات

ومثة رقية خاصة ومن يرقيها ال يصيبه الطاعون وال اجلدري وال برد وال فاجل وال حكة، كما أـا نافعـة       
اء املطر ويوضع يف إناء وتقرأ عليه الفاحتة سبعني مرة، مث كثريا لوجع األسنان ووجع األذنني، حيث يأخذ من م       

يشرب من ذلك املاء سبعة أيام متتالية على الريق وعند العشاء، ويدعي ابن سالمة أا كانت معروفـة عنـد            
r.911الرسول 

أيضا  فإضافة إىل اعتقاد أولياء املغرب األوسط بأن سبب الطاعون هو وخز من اجلان، فقد كانوا يعتقدون               
ما ذكره القلعـي  أن باقي األوبئة اليت تشمل عامة الناس يكون سببها اجلن أيضا، وهذا ما يتضح لنا من خالل    

ـ   " أبا وجلوط "عن أحد األولياء يدعى      ، أنه حينما مرض قومه بالوباء قام باستدعاء        "أيب تابرنوست "ويعرف ب
طلب من هذه اجلماعة أن يظهروا أحدا منهم حىت         ، و "أيب جممد عبد اخلالق بن ياسني     "مجاعة من اجلن لشيخه     

أضروا بأهل بلدنا فكلهم ) اجلن الذي ظهر هلما(إن قوم هذا اجلن "حياوروه، فقال أبو وجلوط لشيخه أيب حممد 
912".ما أضررنا أحد وما مرضوا إال من تغري هواء بلدهم): اجلن(مرضى، فقال 

مراض مجيعا هو إذاية اجلن لإلنسان، لذلك اختذ هؤالء من الرقية           كان األولياء يعتقدون أيضا أن أسباب األ      
أسلوبا أساسيا لعالج الكثري من األمراض، وكان الراقي يف جمتمع املغرب األوسط يتمتع بشخصية كريزماتية،               
كما كان من حق من يداوي بالرقية أن يأخذ على ذلك أجرة دون أن حتدد بقدر معلوم، شرط أن تكون هذه              

وتكون الرقية يف عدة أشـكال  913يف نظر الفقهاء رقية شرعية، يذكر فيها أمساء اهللا أو شيئا من القرآن،   الرقية
:هي

التفل-
ويعد من األساليب اإلشفائية املعتمدة لدى أولياء املغرب األوسط، واليت تندرج أيضا ضمن الرقى؛ علـى                

تلف  األمراض، فقد أوردت لنا املصادر بعـض      اعتبار أن ريق الويل يشكل مصدر بركة وسبب للشفاء من خم          

.ب56، ورقة اللوامع واألسرار يف منافع األخبار:البسكري-910
.أ63، ورقة املصدر نفسه-911
.أ89، ورقة بستان األزهار-912
.29/ 11املعيار املعرب،: أ، الونشريسي11، ورقة نوازل: ابن مرزوق احلفيد-913



177

أكلة يف خذه ومل يربأ منها ملدة طويلة، حىت لقـي           " لعبد الرمحن بن تومرت   "النماذج من ذلك، فقد خرجت      
الشيخ أبا احلسن أبركان فشاكا له أمره، فنظر الشيخ يف خذه فبصق له من ريقه يف كفه دون أن يقرأ شـيئا،                      

، فهذا التفل غري املصحوب بقراءة شيء من القرآن أو الدعاء يرمز إىل أن ريق الويل                وأمره أن يضعه عليها فربأ    
. م لتقواهم وورعهم كما تصور املصادر املنقبيةYوحده فيه بركة وسبب  للشفاء، وهي كرامة خصها اهللا 

فم رجل أبطلـت     ومثة رواية أخرى أوردها لنا القلعي ومفادها أن تفل الويل أمحد بن يوسف الراشدي يف              
                    ا، وإمنا آفة تـضر إصابته ألوالده بالعني وأزالت عنه هذه اآلفة؛ ويف احلقيقة مل تكن العني مرضا ملن يتصف

هلكهـم  الناس من حوله، فقد كان الفقهاء يأمرون بعزل العائن الذي يصيب جريانه يف أمواهلم ومواشيهم وي               
914.يضر الناس اوميرضهم عن اتمع وتباع داره ويرحل حىت ال

اللمس غیر المصحوب بتفل-
لقد كان اللمس أيضا يعد من األساليب اإلشفائية املعروفة لدى أولياء املغرب األوسط، واليت تكـون يف                 
الغالب مصاحبة للرقية؛ فقد أتى رجال إىل الشيخ أمحد بن يوسف الراشدي يشكوا عناء زوجته من داء عظيم                  

زوج أن ميس الشيخ على الداء بيده فلم يرد الشيخ ذلك، فحلفه الزوج فقبل ألن املرأة أصاب جسدها، فأصر ال
أصبحت يف نظره مثل اجلماد، فمسح بيده على الداء فعافاها اهللا منه، فلما انصرفت بقية رائحة هذا الداء يف يد 

.ن رائحته قويةوالذي حيتمل أن يكون هنا مرض اجلذام الذي تكو915الشيخ أمحد بن يوسف مدة طويلة،
وتفيد هذه الرواية أن هذا الويل كان حذرا جدا يف تعامله مع النساء، مع العلم أن مداواة النساء وملـسهن          
قد وقع فيه جدل كبري يف الغرب اإلسالمي، فقد ذكر لنا القلعي رد أيب يعزي على من انتقده وأعاب عليـه                     

ب ولو كان كافرا وكيف ال جيوز ملن يطب القلوب، وهـذا  جييزون ذلك للطبي  : "مداواة النساء وملسهن فقال   
916".إذا ثبتت والية الويل وصالحه

: الدعاء-
فهو أيضا يعد من أبرز أساليب العالج        917وإن كان الدعاء يعد من أكثر الطقوس املرتبطة بظاهرة الوالية،         

لتقواهم وورعهم،   Yمستجابة من اهللا    الروحاين الذي انتهجه أولياء املغرب األوسط، على اعتبار أن دعوم           
فقد دعى الشيخ أمحد بن يوسف الراشدي إلمرأة مريضة بالداء العضال فشفيت بإذن اهللا، وعادت مع زوجها                 

وقد دعى إلمرأة أخرى كان ال يعيش هلا أوالدها فاستجاب اهللا له وشـفيت              918ساملة كأن مل يصيبها شيء،    
قد مرض والد بن مرزوق وأصابه شلال فكان خري دواء اتبعه هـذا             و 919املرأة من مرضها وعاش هلا أبناءها،     

.أ33، ورقة بستان األزهار-914
.املصدر نفسه-915
67نسخة إلكترونية ص . يف مناقب أيب يعزىاملعزى: عباس التاديل الصومعيأبو ال. ب33، ورقة بستان األزهار-916
.382، ص الوالية واتمع: نللي سالمة العامري-917
.ب32، ورقة املصدر السابق:القلعيابن الصباغ -918
.ب20، ورقة املصدر نفسه-919
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920.إىل أن امتثل للشفاءrالويل هو الدعاء والصالة على النيب 

ومن مت فالنشاط الوالئي إمنا يكون يف أوقات األزمات كما هو معلوم، وهلـذا فـإن األزمـة الـصحية                    
ن عالج عززا كرامة وبركة هؤالء وإميام العميق بأ       اليت اجتازها املغرب األوسط خلفت هلم أساليب شىت لل        

.اهللا هو الشايف وما هم إال سببا يف ذلك العالج
ومل يكن دور األولياء يتوقف فقط يف معاجلة األمراض أو التطبيب بأساليب خمتلفة خاصة م، وإمنا كـان             

فقد أورد ابن مرزوق منوذجا رائعا من        هؤالء ميثلون دور املمرض يف االعتناء باملرضى والسهر على صحتهم،         
مناذج التآزر والتآخي اليت أوصى ا اإلسالم اجتاه املرضى، فذكر أن والده كان يعتين باملرضى عندما كان يف                  
مكة واملدينة بعد أن قصد احلج، فصحيح أن هذا النموذج بعيد من حيث البيئة املكانية إال أنه يهمنا هنـا أن                     

فعل كان نابعا عن ويل من أولياء املغرب األوسط، فقد كان والد ابن مرزوق يطبخ دشيشا                هذه املمارسة أو ال   
ومير على املرضى ويعطيهم واحدا بعد واحد، ويغسل األذى عنهم بنفسه، ويغسل ثيام وينقيها من القمـل،              

كثرية بني الناس وكذلك رؤوسهم وحيلقها أيضا، فمن املعلوم سلفا أن احلج كان يشكل مكانا النتشار أمراض 
وقد كان أمحد الغماري يتوىل خدمة املرضى 921لعدة أسباب منها كثرة االزدحام، والشرب من املياه الفاسدة،  

922.الفقراء بنفسه، فيسقي هلم املاء وحيمل هلم الطعام إىل منازهلم ويتفقد أحواهلم حىت ميتثلوا إىل الشفاء

أھم األمراض التي یعالجھا األولیاء-
ن األمراض املزمنة والداء العضال دودة هي األمراض اليت كان يعاجلها األولياء إذ كانت غالبيتها محم

والعاهات كالكساح والعمى والربص والفاجل وبعض األمراض اجللدية، فضال عن الصرع والعني واجلن، وهي 
923.يف أغلبها أمراض فردية مل تكن تصيب عامة الناس

ة األوبئة باألمر السهل لدى هؤالء األولياء، فالكالم عنها يف كتب املناقب يكاد يف حني مل يكن مداوا
يكون غائبا، فبخالف ما ذكر عن إبراهيم اهلواري الذي رمدت عينه فقصد بذلك الشريف حممد األصغر بن 

924.حممد بن خالد بن عمران فبات عنده فلما جاء الصباح شفاه اهللا من الرمد بربكة هذا الويل

يف حني مل توجد إشارة حول مداواة األولياء لباقي األمراض الوبائية، غري أن هذه الكرامة وقعت على 
شخص واحد لتشفيه وليس على عامة الناس، فهي مل تكن لتعرب عن قدرم على جتاوز األوبئة اليت تصيب 

.ج فردية ال غريعددا كبريا من الناس وتؤدي م إىل املوت بقدر ما اقتصرت قدرا على مناذ
واليت كنا قد أشرنا -ومما يؤكد لنا فشل األولياء يف درء خطر األوبئة والطواعني الرواية اليت ذكرها القلعي 

حول الويل الذي استحضر مجاعة من اجلن إىل شيخه ومحلهم مسؤولية إصابة قومه بالوباء، غري -إليها سابقا

.227، ص املناقب املرزوقية: ابن مرزوق-920
.246، ص املصدر نفسه-921
.194، ص روضة النسرين: ابن صعد-922
.116، ص التصوف واتمع:عبد اللطيف الشاديل-923
.ب32، ورقة روضة األزهار يف التعريف بآل حممد املختار: الشريف التلمساين-924
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فال شك أن هذا الويل مل جيد طريقة ملساعدة قومه 925واء بلدهم،أن أحدهم علل إلصابتهم بالوباء بتغري ه
.   سوى التحاور مع اجلن الذي محلهم مسؤولية ذلك لعلهم يكفوا عن أذيتهم للناس

صدى العالج الكرامي في نفوس أفراد مجتمع المغرب األوسط-
أو عقابا إهليا سلطه اهللا تعاىل علـيهم  ونظرا العتقاد غالبية الناس بأن سبب األمراض إمنا هو مس من اجلن        

فإم رأو يف التقرب من األولياء وطلب العالج منهم الوسيلة الوحيدة والناجعة للتخلص من               926ليعاقبهم به، 
هذه األمراض اليت يعانون منها، ومل تكن إال ذهنية طبعت يف نفوس غالبية اتمع املغريب، فقد كـان النـاس                    

فقـد  927مد بن أمحد بن النجار لالستشفاء والتربك حبجر كان جيلس عليه بإزاء داره،            يقصدون أبا عبد اهللا حم    
928.يزوره املرضى فيشفون بإذن اهللا" أخدموم الشريف"كان سليمان املدعو

وقد بلغ اعتقاد سكان املغرب األوسط يف األولياء إىل حد التخيل م، فيتهيأ هلم أن االستغاثة ـم عنـد            
منه، مع أن اهللا سبحانه وتعاىل هو الشايف، فقد ذكر القلعي عن علي بن زينب الدرجيين الذي املرض سيشفيهم 

حكى أن بعض أصحابه من األعراب قد مرض مرضا شديدا أشرف منه على اهلالك، فأهلمه اهللا أن يـستغيث                 
ـ   بالشيخ أمحد بن يوسف الراشدي ثالثة مرات، فإذا به عند رأسه ومسح بيده على جسده               في مـن   حىت ش

929.مرضه

ويعتقد الكثري من عامة اتمع أن الشفاء حيصل للمرضى مبجرد رؤيتهم لألولياء يف املنام، وهذا ما حدث                 
الذي مرض مرضا أشرف منه على املوت، فرأى يف منامه الشيخ أمحـد بـن               " أيب حممد أقنيش اهلواري   " مع  

قع على وجهه فأزال اهللا عنه املرض ملا أفاق، وقـد           يوسف الراشدي واقفا عند رأسه فأراد أن يقبل قدميه، فو         
ومرض الويل الصاحل أبو الفرج املكي مبـرض الفـاجل الـذي    930ظن أن يده قد مست ثوب الشيخ يف املنام،     

ريف ألن عنده   استعصى على األطباء معاجلته، فرأى يف منامه شيخه أبا زيد اهلزمريي حيثه على زيارة حممد الش               
فأمره أن ميسح ا يف جسده فإنه سيشفى بإذن اهللا، فعندما استفاق أبو الفرج نفد ما                مباركة،  ستخرج شجرة   

931.رآه يف منامه فربأ من هذا املرض

إن هذه الروايات وإن كانت حتمل ضربا من اخليال واملبالغة من طرف كتب املناقب؛ إال أا تبني من جهة           
.هلم من خمتلف األمراضأخرى قوة اعتقاد الناس باألولياء حلصول الشفاء

أو عقابا   لونظرا ألن اتمع مسلما يف أغلبه فإن أفراده كانوا يؤمنون بأن املرض هو ابتالء من اهللا عز وج                 

.أ89، ورقة بستان األزهار-925
.116، ص التصوف واتمع: عبد اللطيف الشاديل-926
.176ص زوقية، املناقب املر:ابن مرزوق-927
.107، ص البستان: ابن مرمي-928
.ب20، ورقة بستان األزهار: ابن الصباغ القلعي-929
.أ28، ورقة ملصدر نفسها-930
.ب75، ورقة روضة األزهار يف التعريف بآل حممد املختار: أبو عبد اهللا حممد الشريف-931
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إالهيا يسلطه اهللا على املذنبني يف حقه وحق البشر، وهلذا كانوا يتقربون كثريا من األولياء عند املرض لعلـهم                  
عنهم هذا البالء؛ فقد كان الويل حينها جيسد دورين أساسيني؛ دور الواعظ املرشد              يشفعون هلم عند اهللا لريفع    

.املقوم لسلوك الناس، ودور املعاجل ملختلف األمراض اليت كانت تصيبهم
ريا مـا  وقد يتسبب غضب األولياء على بعض الناس إصابتهم باألمراض، وهي كرامة حتدث هلؤالء وكـث          

ل ذلك ما حدث لعبد الرمحن بن اإلمام عيسى املستغامني؛ حيث أنه أنكـر علـى          تذكرها كتب املناقب، ومث   
الشيخ أمحد بن يوسف الراشدي أن يكون قد ظهرت له كرامة، مث أنه استعار كتب نوازل مازونة من الشيخ                   
عبد اهللا بن واضح فقام بنسخه دون إذن من هذا الشيخ فمرض بسبب هذه التجاوزات، فأصابه داء عضال مل                   

عد قادرا معه ال على الكالم وال على احلركة، فاقترح عليه أحد أصحابه بأن يأذن له بالذهاب للشيخ أمحد بن ي
يوسف الراشدي ليكتب له حجابا فقبل املستغامني بذلك، وأحضروا له هذا الكتاب من عند الشيخ بعـد أن                  

ما إن فتحه حىت بدأ حيرك شفتيه حـىت  كتب له فيه أمساء يف كاغط مث طواه وأمر صاحبه أن يفتحه بني عينيه و      
932.حتسن من حالته تدرجييا وتاب بعدها إىل اهللا عن كل أفعاله

لى الشخص املتسبب باألذية بعـد أن       فاملرض هنا كان يف اعتقاد هؤالء يزول مبجرد حصول رضا الويل ع           
ل على أن شخصيتهم يف اتمع يكف عن أذاه، ولعل ذلك كان يرغب الناس أكثر يف التقرب من األولياء، ويد

.مقدسة مهابة، وقد تضاهي بذلك شخصية امللك احلاكم أو األمري آنذاك
االعتقاد باألولیاء بعد الموت ودور المقدس-

مل يكن اعتقاد العامة القوي يف األولياء وقدرم على معاجلة األمراض تتوقف عند ممام، وإمنـا يؤمنـون         
ىت بعد موم، ويعتقدون أن بركة األولياء وكرامتهم ال تنقطع أبدا على تقادم األزمـان،  بقدرم على ذلك ح  

لذلك كانت قبورهم مزارات لالستشفاء من كل األسقام، كما أن تراب هذه القبور كان بالنسبة إليهم مـن                  
نا كتـب املناقـب     أهم املقدسات أو اآلثار الناجعة اليت يستعملوا لعالج العديد من األمراض، ولقد أمـدت             

بالنماذج عديدة حول ذلك رغبة منها أن تؤكد أيضا صحة هذا االعتقاد، وتبني لنا أن كرامـات وخـوارق                 
فقد كان قرب الويل أيب عمران الغوث        -وإن كان هذا فيه كثري من املبالغة      -األولياء إمنا تستمر حىت بعد موم       

الـيت  "فى منه اانني وذوي األمراض املزمنة ومجيع العاهات    اجلد الرابع البن الصباغ القلعي من أمه ترياقا يش        
ل من جاء إىل قربه مقعدا ، فصار يلقب بطبيب هوارة بعد موته فك"عجز مجيع األطباء وأهل الرقا والعزائم عنها

933.ميشي على رجليه، وال مريضا أو صاحب عاهة إال ليشفى بعد زيارته هلذا القربعاد منه 

بني لنا من جهة جناعة تراب القرب أو القرب يف حد ذاته كوسيلة إشفائية لألمـراض جتـاوزت      وهذه الرواية ت  
حدود ما حققه الطب والرقية والشعوذة يف ميدان العالج، ومن جهة أخرى تبني لنا أن القرب يف جمتمع املغرب                   

.به فقطاألوسط كان يعد مبثابة البيمارستان يقصده الناس طلبا للعالج أيضا وليس للتربك 

.أ20–ب 19، ورقة بستان األزهار: القلعيابن الصباغ-932
.أ55، ورقة املصدر نفسه-933
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م الكائن  13/هـ7م وأوائل القرن    12/هـ6وقد كان قرب الويل أيب يعقوب الذي اشتهر يف أواخر القرن            
   وقد كان ضريح 934األزمان لالستشفاء والتربك به،ببين حلوان بساحل مازونة مشهور؛ يقصده الناس على مر

وقـد   935،"وما زاره ذو عاهة إال وبرئ     "اء  الويل أيب سعيد الشريف احلسين أيضا مزارا للمرضى لطلب الشف         
كان كل من يدخل قبة ضريح الشيخ أمحد بن يوسف الراشدي املتواجد مبليانه وهو مريض إال وبـرئ مـن                    

936.مرضه بربكة هذا الشيخ املدفون فيها كما يعتقدون

ية ترياق يستشفي   إحدى القرى جبا  ب) م15/هـ9من أهل القرن    (وقد كان ضريح الويل الصاحل حيىي العيديل        
به املرضى الزائرين له، وكذلك قرب الويل علي بن موسى املعاصر للعيديل مقصدا للناس للتربك والعـالج، ألن                  

937".دواء رباين وطب إهلي"قربه كما يعتقد الناس يف تلك الفترة 

غبة للعالج  مل تكن القبور وحدها كمقدس يشكل نقطة جذب من طرف سكان املغرب األوسط آنذاك ر              
واالستشفاء، بل امللفت لالنتباه أن الزاوية إضافة إىل كوا مؤسسة دينية وتعليمية واجتماعية واقتصادية، فإا               
كانت أيضا مبثابة البيمارستان الذي يقصده الناس من كل حدب طلبا للعالج من األولياء القائمني عليهـا أو                  

زاوية الشيخ واضح يف أواسط القرن السابع مزارا للكـثريين  االستشفاء باألضرحة إن وجدت ا، فقد كانت        
938.من خمتلف البلدان حيث ظهرت بركته يف عالج املرضى وذوي العاهات

ولعل ذلك ما يؤكد لنا أمهية مقدسات األولياء من قبور وزوايا داخل اتمع بالنسبة لعامة الناس 
ياء هو غياب دور الطبيب وعجزه عن مداواة وخاصتهم، وال شك أن سبب جلوءهم للعالج لدى األول

الكثري من األمراض من جهة، ألن كتب املناقب غالبا ما تصور لنا ذلك فهي تذكر لنا عجز الطبيب مث 
.يعقبها مباشرة دور الويل يف جتاوز املرض، كما سبق وأن أشرنا

علهم يبحثون عن سبل أخرى لطبيب جيومن جهة أخرى فإن عجز بعض الناس بسبب الفقر عن دفع أجرة ا    
للعالج فيقصدون األولياء، وقد أن أشرنا أن هؤالء األطباء إمنا كان تواجدهم يف املدن واحلواضر، يف حـني                  
كانت القرى واألرياف مقفرة منهم، مما جعل أهلها أكثر عرضة لألمراض ألم يعجزون يف كثري من األحيان                 

شك أن هؤالء قد اختذوا من األولياء أطباًء هلم، وهو ما أكده لنـا               التنقل للمدن واحلواضر طلبا للعالج، فال     
القلعي الذي يذكر أن جده الرابع ألمه أبا عمران الغوث كان طبيبا يف هوارة، وهو من أقطاب التصوف، وقد               

وهلذا فقد جسد األولياء939،"كرامات وخوارق وعادات يف احمليا واملمات"مسي بعد موته طبيب هوارة ألن له 
.حقيقة دور األطباء يف القرى واألرياف املعزولة بشكل كبري

.ب111ورقة صلحاء وادي الشلف، :املازوين-934
.72، ص البستان: ابن مرمي -935
.ب32، ورقة بستان األزهار: القلعيابن الصباغ-936
.14- 8ص نزهة األنظار، :الورثالين-937
.ب45، ورقة املصدر السابق: القلعيب،39، ورقة املصدر السابق: املازوين-938
.أ47، ورقة بستان األزهار-939



182

الطب الشعبي في المغرب األوسط-
ال تستند هذه املمارسة اإلشفائية على علم أو قانون طبيعي، إمنا يتأتى موعة من األشخاص ممارستها بناًء                 

وبناًء على ما ذكره ابن خلدون       940على جتربة توارثوها عن مشائخ احلي وعجائزه، فرمبا تصدق أوال تصدق،          
وال شك أن ذلك يفسر عدم 941فإن هذا النوع من املمارسة اإلشفائية إمنا ينتشر يف البوادي أكثر منه يف املدن، 

.حاجة البوادي إىل أطباء كما يف املدن واحلواضر ألن هذا النوع من العالج قد حل حمل العالج الطيب ا
جدا يف جمتمع املغرب األوسط وهذا ما نوهت إليه بعض املصادر، فها هـو ذا               لقد كان الطب الشعيب متوا    

الغربيين يتذمر من هذا النوع من العالج ساخطا على من ميارسونه واصفا إياهم بالعوام يف معرض ترمجته ألحد   
ـ  (أطباء جباية وهو أبو القاسم حممد بن أمحد بن حممد األموي             امهم وأما عـو  : "فيقول) م1275/هـ674ت

ومن يعد منهم يف إعداد القوابل فعندما يسأل جييب بغري علم، ولقد رأيت من كان مبخوتا يف                 ) عوام األطباء (
الطب يعاجل املرضى فتخفى عليه الشكاية فيعاجلها باحلار تارة وبالبارد تارة أخرى، حبيث ينظر فإن جنح فيهـا              

942".أحدمها استمر عليه

ء العوام يعتمدون يف عالجهم للمرضى على قاعدة األضداد، وهـي العـالج             والنص هنا يبني لنا أن هؤال     
بعناصر تكون خمتلفة الطبائع، فاملاء البارد يكون يف نظرهم مفيد ملن به محى شديدة، لكنه ضار ملن به زكام أو                  

ولقد تعددت طرق أو طقوس املمارسـة اإلشـفائية          943برد بل يوصي له يف مثل هذه احلالة بشراب ساخن،         
:هلؤالء العوام وميكن أن نصنفهم إىل عدة طوائف هي

العشابون- أ
وهم طائفة من الناس هلم معرفة باألعشاب الطبية، حيث يعتمدون عليها يف عالج العديد من األمـراض،                 

م يف ذلك مكتسبة يتداولوجيال بعد جيل، وكانوا منتشرين حبيث ال تكاد ختلو منهم قية أو اوقد كانت خرب
.ينة، وساعدهم يف هذه املمارسة اإلشفائية وفرة النباتات الطبية يف املغرب األوسطمد

فقد كانت إحدى قبائل املغرب األوسط، وهي قبيلة بين أيب شعيب من بين وجهان مـن أعمـال جبايـة                    
النبتة على  يستعملون نبات اآلطريالل ملداواة البهق، وقد كان الناس يقصدوم لذلك وظلوا خيفون منافع هذه               

الناس ويداوون ا سلفا عن خلف، إىل أن عرفها بعض الناس فانتشرت وعرف عظم منفعتها ملـداواة هـذا                   
944.املرض املزمن

بري يف أمساء غري أن هذا النوع من املمارسة اإلشفائية ال يستند ألي علم، وإال كيف نفسر اخللط الك
طباء أصحاب املصنفات الذين كتبوا عن األعشاب الطبية األعشاب باملغرب األوسط، فقد أشار إىل ذلك األ

.455، ص املقدمة:ابن خلدون-940
.املصدر نفسه -941
.102، ص عنوان الدارية-942
.224، ص املاء واإلنسان يف األندلس: سعيد بن محادة-943
.06/ 1، اجلامع ملفردات األدوية واألغذية: ابن البيطار-944
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.كابن خري اإلشبيلي وابن البيطار
كما أن بعض الناس كانوا يدعون أم يداوون باألعشاب وأم على دراية مبنافعها ومضارها غري أم ليسوا 

ال يتصورها العقل كما كذلك، فقد سئل حممد العقباين عن ما يلزم به رجل كان يدعي الصالح ويزعم أمورا
945" إىل غري ذلكrخذ هذه العشبة تداوي ا فإا كما أعطى فيها رسول اهللا : "أنه يقول ملن جيده مريضا

وهو يدعي ذلك
النساء القوابل-ب

وقد صنفت هؤالء النسوة ضمن الفئات اليت متارس الطب الشعيب أو من عوام األطباء، وقد مسـى ابـن                   
وهي صناعة يعرف ا العمل يف استخراج املولود اآلدمي من : "وابل بصناعة التوليد فيقول فيهاخلدون مهنة الق

وهي خمتصة بالنساء .. بطن أمه، من الرفق يف إخراجه من رمحها ويئة أسباب ذلك، مث ما يصلحه بعد اخلروج 
ذلك منهن القابلة أستعري     يف غالب األمر، ملا أن الظاهرات بعضهن على عورات بعض، وتسمى القائمة على            

946".فيها معىن اإلعطاء والقبول، كأن النفساء تعطيها اجلنني وكأا تقبله

وقد كانت القوابل من النساء اللوايت يتكفلن بتوليد النساء موجودات يف جمتمع املغرب األوسط، وهذا ما               
رة وجود أطباء متخصصني يف صـناعة       دلت عليه بعض نوازل الفترة؛ وال شك أن ذلك راجع ال حمالة إىل ند             

التوليد، حيث سجلت لنا املصادر طبيبا واحدا خمتصا يف التوليد عاش يف جباية يف القرن السابع اهلجري وهو أبو 
.القاسم حممد بن أمحد بن حممد األموي املعروف بابن أندراس

حيث يتكفلن باملرأة ويساعدا علـى  ولقد كانت القوابل ماهرات يف هذه املهنة؛ فهن يقمن مقام األطباء       
وهذه كلها : "ويف ذلك يثين ابن خلدون على مهارن ويقول    وبالنفساء،الوالدة، مث بعد ذلك يتكفلن باملولود       

أدواء جند هؤالء القوابل أبصر بدوائها، وكذلك ما يعرض للمولود مدة الرضاع من أدواء يف بدنه إىل حـني                   
947".طبيب املاهرالفصال جندهن أبصر ا من ال

لقد كانت فئة القوابل يتمتعن مبكانة مرموقة يف اتمع خلربن الواسعة يف أمور النساء، فقد كن حمل ثقـة     
القضاة أيضا، وهذا ما بينته لنا بعض نوازل الفترة بوضوح، فقد كانت شهادة القوابل مهمة بالنسبة للقضاة يف           

فغالبا ما يطلب من القوابل فحص النساء املعنيات يف هذه القضايا ما إن القضايا االجتماعية كالزواج والطالق؛ 
كن حوامل أم ال، ويكمن هذا الفحص يف جس بطن املرأة فإن كانت حامال فإن جيدن سرا ختفق فيقـرن                  

948.بذلك للقضاة

ل عنها أبو عبد اهللا بن ومتتثل النساء القوابل للشهادة أيضا يف قضايا أخالقية أيضا؛ مثل النازلة اليت سئ

.ب130/ 2الدرر املكنونة،: املازوين-945
.382ص قدمة،امل-946
.383ص املقدمة،-947
نازلة سئل عنها (أ 452–ب 451،)نازلة سئل عنها علي بن عثمان البجائي (ب 450/ 1الدرر املكنونة، : املازوين-948

.)أبو الفضل العقباين
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مرزوق، وكانت القوابل فيها شاهدة على محل امرأة بعد أن خال ا زوجها قبل البناء، وأنكر هو هذه اخللوة 
949.ونسبت هي محلها إىل رجل آخر

-"املرقود"والالفت لالنتباه أن بعض النوازل اليت سئل عنها أبو الفضل العقباين حول إقرار القوابل بوجود                
ويشهدن على ذلك    -و اجلنني الذي يقر يف بطن أمه أكثر من مدته الطبيعية فقد ميكث حىت سنة أو سنتني                وه

عند فحص بعض النساء، وأن وجود املرقود يف بطن املرأة أحدث مشاكل ال حصر هلا يف حالة وفاة الزوج أو                    
القوابل، عندئذ حتدث مشاكل وحيتار ملن    الطالق، فتتزوج املرأة مرة ثانية فيتبني أن هلا مرقود يف بطنها بشهادة           

950.يلحق هذا الولد للزوج األول أو للثاين

ويف احلقيقة ال منا تفاصيل هذه القضايا االجتماعية بقدر ما يهمنا هنا دور القوابل فيها كعنصر فعال يف 
ة أمراض النساء، ودور دور التوليد ومداوا: ذلك؛ وهلذا جسدت النساء القوابل دورين أساسيني يف اتمع

.الشاهد يف بعض القضايا االجتماعية بطلب من القضاة
المداواة بالسحر والشعوذة -

على التأثريات  "وتنبين هذه الطريقة من العالج كما فصل فيها ابن خلدون على قدرة بعض النفوس البشرية                
951،"واألول هو السحر والثاين هو الطلـسمات يف عامل العناصر إما بغري معني أو مبعني من األمور السماوية،   

ملا كان  وبالرغم من أن هذه األساليب كانت منبوذة يف كل اتمعات اإلسالمية حىت اآلن ألا كفر وشرك،                 
إال أن مثل هذه 952هلا من وجهة أخرى يف التعظيم وعبادة غري اهللا عز وجل كالشياطني والكواكب واألفالك،      

جودة يف جمتمع املغرب األوسط، فكيف كانت طرق العالج ا؟ وما مدى اعتقاد             الطقوس العالجية كانت مو   
الناس مبثل هذه الطقوس االشفائية؟ وما هو موقف فقهاء املغرب األوسط إزاء هذه الطـرق الالشـرعية يف                   

العالج؟
بالتأليف يف   ولعل ما يدلنا على وجود مثل هذه الطقوس اإلشفائية، هو اهتمام بعض علماء املغرب األوسط              

ليف على اإلطالق، والذي كتب كتابا يف أسرار احلروف وهو          آرائد هذا الت   953مثل هذه األمور، فيعد البوين    
955".األمناط"، بعنوان مقدمتهوكتابا آخر أشار إليه ابن خلدون يف 954عبارة عن جداول وطلسمات،

قسموها كل سبعة أحرف تقابـل       ويعتمد هؤالء الناس على عالج بعض األمراض بواسطة احلروف اليت         

.أ 244/ 1،املصدر نفسه-949
.ب 442/ 1املصدر نفسه، -950
.458، ص املصدر السابق-951
.459ص ، املقدمة-952
أبو العباس البوين؛ صويف من أهل بونة، رحل إىل املشرق واستقر بالقاهرة إىل أن تويف ا سنة هو أمحد بن علي بن يوسف تقي الدين -953

، "الكنوزإظهار الرموز وإبداء"، وكتاب "أسرار احلروف والكلمات"م، له كتب يف العلوم اخلفية واشتهر ا، وهي كتاب 1225/ هـ 622
.47، ص معجم أعالم اجلزائر: عادل نويهض: ها من الكتب اليت كان يعتمدها املشتغلني بالسحر، أنظروغري
.1767: خمطوط باملكتبة الوطنية اجلزائرية، ضمن جمموع رقم-954
.557ص املصدر السابق،-955
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، وجعلت احلروف النارية ملداواة األمراض الباردة وملضاعفة      )النار واهلواء والتراب واملاء   (أحد العناصر الطبيعية    
956.درجة احلرارة، يف حني جعلت احلروف املائية لدفع احلرارة ومداواة خمتلف احلميات

، وهو ينقل  "مشوس األنوار وكنوز األسرار الكربى    "سحر مساه   وقد كتب ابن احلاج التلمساين كتابا يف ال       
وقسمه إىل عدة أبواب باب منها يف استخراج معادن الـذهب والفـضة   957فيه عن أيب العباس املرسي أيضا،  

وباب هلزم اجليوش وباب يف فتح الكنوز وباب يف معرفة الرصد واألوقات وباب يف عالج اجلـن وبـاب يف                
أنواع احملبة وباب يف أنواع التفريقات وباب يف جلب األخبار من األقطار وغريها مـن               خدمة اجلن وباب يف     

.األمور السحرية
وقد ذكر فيه أيضا أساليب شىت  للعالج بطرق سحرية ألمراض عديدة، ما عدا الوبائية منها، فضال عـن                   

958ن األمور احملرمة شـرعا،    عالج املرضى بالصرع واجلنون، ومداواة اجلن وفك السحر بالسحر، وغريها م          

فصحيح أن هذه الوصفات العالجية حتتوي على بعض األعشاب الطبية والتوابل واألغذية املفيـدة للجـسم                
خلطا ) زمن الدراسة (كالعسل، لكنها ال ختلوا دائما من مظاهر السحر والشعوذة، وهلذا عرف يف هذا العصر               

ب حممد بن يوسف السنوسي كان قد نقل العديـد مـن    كبريا بني الطب والسحر، وحسبنا يف ذلك أن الطبي        
959.األمور السحرية عن بعض املعاصرين له كتعليق امسي فرعون وهامان على املصابني باحلمى

وقد كانت هذه الوصفات العالجية اليت ذكرها هؤالء من كتبوا حول العالج بالسحر احتوائها على شيء                
وجود خلط كبري بني أساليب العالج الدينية كالرقية وبني أمور          نتج  نست من القرآن الكرمي، األمر الذي جيعلنا     

لوالئي، فال غرو أن الرواية الـيت      السحر، أو باألحرى اخللط بني أمور السحر والتصوف أو أساليب العالج ا           
ن ذكرها لنا القلعي عن املتصوف الذي استحضر مجاعة من اجلن عندما مرض قومه بالوباء لتدل على ذلك، أل

يعتقدون بأن سبب الطاعون هو وخز استحضار اجلن من األمور السحرية واحملرمة شرعا، فصحيح أن الفقهاء      
rمن اجلان لكن مل يأمروا باستحضاره بل رخصوا العالج لذلك ببعض األدوية والرقى والصالة على الـنيب                  

.كما سبق وأن أشرنا
ي دفع األمراض واألوبئة، فمؤلفام ختلوا متاما مـن أي          مل حتقق مثل هذه األساليب األهداف املرجوة وه       

ساحرا أو مشعوذا قد ذكر لألوبئة وأساليب عالجها، كما أن املصادر مبختلف أصنافها مل يسبق هلا أن ذكرت     
.من يعتقد ا من العامةتقدات الباطلة واجلهل املطبق بني دفع وباًء أو طاعونا عن قومه، فهي مل تنشر إال املع

العالج بالتمائم والعزائم-
يعتقد كثري من الناس أن العالج بالتمائم يعد من األمور احملرمة شرعا، إذ يعتربوا أمورا متصلة اتـصاال                  
وثيقا بالسحر والشعوذة، وإن كانت حتمل يف طياا أمورا دينية كأمساء اهللا احلسىن وآيات من القرآن الكرمي                 

.557ص املصدر نفسه،-956
.)ت.د(مطبعة املنار، : تونس -957
. 132-129، 118-107، ص وكنوز األسرارمشوس األنوار : ابن احلاج-958
.433/ 2، تاريخ اجلزائر الثقايف: أبو القاسم سعد اهللا-959
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ج بالتمائم أمرا ممنوعا ملا هو متصل بأمور السحر، فبعض الناس جيعل مثل هذه     وبعض األدوية، وإن كان العال    
البـسكري؛ بن سالمة املمارسات اإلشفائية تابعة للرقية ملا فيها من القرآن والدعاء، وهذا ما جنده يف كتاب ا         

منها على  عض  ئم على القرآن والذي اقتبس الب     الذي أدرج مثل هذه الطقوس ضمن منظومة العالج الديين القا         
. بعض العلماء كالثعاليب والربزيل والغافقي

â×ouä!#t�t/z`ÏiB«!$#ÿt ....ÇÊÈáفقد كان يكتب للمريض باحلمى 

أي سورة التوبة يف مائة ورقة من الزيتون، وجيمع يف خرقة زرقاء ويعلقها احملموم فإنه سيربأ بربكة القرآن 
يرتعها املريض حىت يربأ متاما، ويكتب للحمى املتلوثة يف ثالث قشرات العظيم على حد قول الثعاليب، وال
Å_Uu�âويكتب يف الثانية âß�ôJysø9$#¬!áبصل، حيث يكتب يف األوىل

�úüÏJn=»yèø9$#ÇËÈá ويف الثالثةâÇ`»uH÷q§�9$#ÉO�Ïm§�9$#

ÇÌÈá،ى يأكلل يوم األوىل فإذا عاودت له احلمالثانية، وإذا عاودته مرة ثالثة يأكل فيأكل احملموم أو
القرآن وغريها كان يكتب للعديد من األمراض، وكل هذه الكتابات كانت يف الغالب ال ختلوا من 960الثالثة،

. الكرمي، فهؤالء الناس الذين يعاجلون مبثل هذه الطقوس خيلطون بني أمور السحر والدين
النوع من العالج وهذا ما دلت عليه كتب املناقب، فقد كتـب             لقد كان األولياء املتصوفة ميارسون هذا     

محن أمحد بن يوسف الراشدي حجابا فيه أمساء ال نعلم ما هي، وطلب من حامله أن يفتحه بني عيين عبد الـر         
961.املستغامني الذي مرض مرضا عضاال تسبب يف إقعاده، فلما فتحه له شفاه اهللا من مرضه

ت قد أوصت ولدها وهو ذاهب لزيارة الشيخ واضح أن حيضر هلا حجابا من              كما أن زوجة يغمراسن كان    
ولعل هذا املثال يدل ال حمالة 962عنده، وأعطته لذلك كاغدا، فكتب هلا الشيخ احلجاب وأرسلها له مع ولدها،

حلاكمة على أنه ليس من يعتقد ذه الطقوس اإلشفائية عامة الناس فقط، وإمنا مشل هذا االعتقاد حىت الطبقة ا                 
والنبيلة، فهي ذهنية طبعت اتمع آنذاك عامتهم وخاصتهم، وال سبيل لإلنكار أيضا أن مثل هذه املمارسات                 

ختلوا من مظـاهر الـسحر      اإلشفائية وهي كتابة العزائم والتمائم وإن كانت صادرة من قبل األولياء فإا ال              
.والشعوذة فهي تشكل بذلك مزجيا بني السحر والتصوف

وإن كانت املـصادر مل      ومن األساليب االشفائية اليت تدخل ضمن نطاق الطب الشعيب أيضا الكي بالنار،           
متدنا سوى مبعلومات شحيحة عن ذلك، إال أن الكي بالنار كأسلوب لعالج بعض األمراض كاآلالم احلادة كان 

ا أن الويل أمحد بن يوسف الراشدي قد منتشرا يف املغرب األوسط، وذلك ما بينته لنا رواية أوردها القلعي مفاده
سافر إىل أحد اجلهات، وأرسل أحد أصحابه عندما جاء الليل ليطلب من أحد رجال تلك اجلهة أن يستضيفهم                  

؛ وما لبث أن أصيب هذا الرجل الذي قال له ذلـك يف وجـع       "أرشم كناية عن عدم القبول    : "فقال له الرجل  

.أ52، ورقة اللوامع واألسرار: البسكري-960
.أ20، ورقة بستان األزهار: القلعيابن الصباغ-961
.ب45، ورقة املصدر نفسه-962
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أو الرشم، فرشم له رجله اليمىن من الكعبة حىت فخذه، مث انتقـل              بفخذه فأرسل يف طلب من هو بارع بالكي       
هذا الوجع إىل رجله اليسرى، فأرسل يف طلب من يرمشها أو يكويها له، وهكذا انتقل الوجع شيئا فـشيء إىل                  

ذا غالبا ما يؤدي هذا األسلوب وهل963سائر جسده، فطلب أن يكوى له كله، فلم يلبث هذا للرجل حىت تويف،           
الج إما إىل املوت أو إىل تلف أحد أعضاء اجلسم، وهلذا كان من األمور غري املستحبة لدى كـثري مـن     العمن  

. الناس
كما أن موقف فقهاء املغرب عامة واملغرب األوسط خاصة إزاء هذه املمارسات املنافية للشرع خـصوصا                

عنها أبو عبد اهللا الشريف حول مدى منها السحر والشعوذة كان متعارضا؛ فقد ذكر لنا الونشريسي فتوى سئل
شرعية عالج أحد الصاحلني بالرقية والكتابة للحمى وعالج املصروعني واانني بالعزائم واخلوامت، فكان اجلواب  
مشروعية العالج بالرقى اليت يستعمل فيها القرآن الكرمي، ويف املقابل كان العالج بكل مظاهر الشرك والسحر                

ويف نفس السياق ذكر الونشريسي نازلة أخرى سئل عنها أبا الفضل العقباين ويـدور              964حمرما وباطال شرعا،  
م هل يستحق قتلـه     1445/هـ849حمتواها حول ظهور ساحر يهودي بقلعة هوارة من أعمال تلمسان سنة            

965.بسبب أفعاله الشائنة وقيامه أيضا بسب املسلمني؛ فأجاب العقباين أنه يستحق الضرب والسجن الطويل

وال شك من أن هذه األساليب كانت منتشرة يف اتمع وكان وجودها أكثر يف املناطق النائية من القـرى                   
واألرياف بدليل أن ظهور الساحر اليهودي الذي ذكرته النازلة كان يف قلعة هوارة؛ إال لبعد هذه املناطق عـن                   

ن اعتقاد الناس ا ال ميكن أن تضاهي قـوة    رقابة السلطة وضعف جهاز القضاء ا كما سبق وأن أشرنا، غري أ           
.اعتقادهم يف األولياء وقدرم على اإلشفاء بإذن اهللا

مل تتحقق أساليب الطب الشعيب أهدافا مرجوة يف عالج خمتلف األمراض واألوبئة، ومل تكن قادرة حىت على                 
املعتقدات الباطلة ألا أساليب    حتسني املستوى الصحي تمع املغرب األوسط، بل زادت من نشر اخلرافات و           

.تنبين أساسا على أمور خيالية، ونوع من الدجل والشرك كان غالبا ما يعتقد ا وميارسها عامة الناس وجهاهلم

.أ29، ورقة املصدر نفسه-963
.29/ 11املعيار املعرب،-964
.399/ 2ملصدر نفسه،  ا-965
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الفصل الثالث
مظاھر الجوع والوباء واالنعكاسات 

الدیمغرافیة الناتجة عنھما

لوباء في المغرب األوسطالمظاھر العامة للجوع وا: أوال

االنعكاسات الدیمغرافیة الناتجة عن الجوع والوباء: ثانیا
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املظاهر العامة للجوع والوباء يف املغرب األوسط: أوال
المظاھر الناتجة عن أزمة الجوع -أ

تيجة حتمية عن مثل هذه إذا كانت مظاهر ااعة يف جمتمع املغرب األوسط تأيت كردود فعل آلية أو كن
األزمات؛ فهي يف كلتا احلالتني حتدث خلال يف نظام هذا اتمع، وتؤثر يف مستوى معيشة أفراده والذي ينحدر 
حتما إىل حال أسوء، وال شك يف أن هذه املظاهر ختتلف باختالف حجم هذه األزمة، فاملصادر من جهتها 

فتارة تذكرها بصورة مهولة لتنبئنا عن خطورا ومدى وقعها تصور لنا ذلك من خالل وصفها هلذه ااعات،
.                                                                                   على اتمع، وتارة أخرى بصورة عادية يفهم منها أا كانت أزمة عابرة مل يكن هلا وقع كبري على  اتمع

: هلا فيقول  ةبسبب غزو بين غاني   م1192/هـ588ي حجم ااعة اليت  أملت ببجاية سنة       يصف ابن عذار  
على  هذه احلال وااعة تشتد، ] أبو زيد بن أيب حفص بن عبد املؤمن         [ فأقام السيد   ... وأمل  بالرعية احليف   "

آل إليها أهل تلمـسان      وعن احلال اليت   966،"والوباء يزيد حىت عم املوتان، وبطرت معيشتها الرخم والعقبان        
ـ 707-698(نتيجة احلصار املريين املضروب عليهم     ناهلم فيها اجلهد   : "يقول ابن خلدون  ) م1307ـ1298/ه

يف حني يصف احلال اليت آل إليها أهل جباية جراء حصار بين عبد الواد               967،"واجلوع ما مل ينل أمة من األمم      
فثقلت وطأم على  جباية واشتد      ":ث جماعة عظيمة فيقول   دون أن يشري إىل حدو    ؛  م1325/هـ726هلا سنة 

968".حصارها وغلت أسعارها

وسبق وأن أشرنا إىل أن املغرب األوسط قد شهد جماعات حملية، وجماعات عامة ضمن  الغرب اإلسـالمي                 
وحـىت  الت شىت اقتصادية واجتماعيـة  كله، كما أن مظاهر ااعات يف اتمع انعكست بصورة ما على جما   

. دينية
المظاھر االقتصادیة-1

غالء األسعار-1أ
ونستهل دراسة هذه املظاهر مبحاولة معرفة التغريات اليت طرأت على قيمة األسعار يف أوقات ااعـات،                
باعتبار أن حدوث الغالء فيها يكاد يكون القاسم املشترك بني كل ااعات احلاصلة يف بالد املغـرب عامـة                 

ب األوسط خاصة مهما اختلفت أسباا ومسبباا، وقد تشري املصادر أحيانـا إىل حـدوث غـالء يف         واملغر
األسعار دون اإلشارة إىل حدوث جماعة، وقد يدل ذلك على حدوث أزمة اقتصادية عابرة، أو أن هذه املصادر       

ظاهرها واملتمثلة يف غالء تنوه بوقوع جماعة ضمنيا دون أن تذكر ذلك مباشرة، ما دامت قد أشارت إىل أبرز م           
.األسعار

مل تكن العوارض الطبيعية واألزمات السياسية واالقتصادية السبب الوحيد يف حدوث الغالء؛ بـل كـان                

.181، ص )املوحدي(املغربالبيان-966
.197/ 7العرب،-967
.223ص املصدر نفسه،-968
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ليس لقلتها وإمنا الحتكار الناس هلا حتسبا لوقوع عوارض   969"التحكم يف عرض السلعة   "السبب يف ذلك أيضا     
ملا يتوقع من تلك اآلفات لبذلت دون مثن، وال عوض لكثرـا بكثـرة               ولوال احتكار الناس هلا   "أو أزمات،   

الناس للزرع تفاديا لوقوع ااعات أمـرا       ) االدخار(على حد قول ابن خلدون الذي اعترب احتكار         " العمران
فإذا فقد االحتكار عظم توقع الناس للمجاعات، فغال الزرع وعجز عنه أولو اخلـصاصة              "ضروريا البد منه،    

970".كوا، وكان بعض السنوات االحتكار مفقودا فشمل الناس اجلوعفهل

ويكون هذا االحتكار أيضا من طرف التجار انتظارا منهم ألوقات الغالء حىت يعظم رحبهم، فـاعترب ابـن           
إن احتكار الزرع لتحني أوقات الغالء مشئوم، وإنه يعود علـى           : "قائال خلدون ذلك أمرا مذموما، وعرب عنه     

971".بالتلف واخلسرانفائدته 

فهم متفقون أن علة املنع مـن       " ومن الثابت أيضا أن الفقهاء قد حرموا ذلك ملا فيه من مضرة على الناس               
وعليه فقد 972،"االحتكار تغلية األسعار، وإمنا اختلفوا يف جوازه الختالفهم باجتهادهم يف وجود العلة وعدمها

ع احتكار التجار للسلع يف أوقات الرخاء ما مل يكن ذلـك فيـه              كانت مجلة اختالف الفقهاء يف جواز أو من       
:مضرة على الناس كما يلي

.فمنهم من منع هذا االحتكار مجلة* 
.وهناك من جوز احتكار القمح والشعري وسائر األطعمة وقت الرخاء ما مل يسبب ذلك مضرة للناس* 
.ومنهم من جوز احتكار كل السلع ما عدا القمح والشعري* 
973.وهناك من منع احتكارها كلها ما عدا اإلدام أو الفواكه والسمن والعسل والتني* 

كانت الـسلعة نـادرة    ويتحكم يف غالء األسعار أيضا يف غري أوقات ااعة قانون العرض والطلب، فإذا              
صا الـسلع  ، خـصو "أمثااوإذا قلت وعزت غلت"974الوجود وكثر الطلب عليها غلت أمثاا يف األسواق،      

من اخلارج، فالتجار يتحملون مشاق جلبها ليحققوا بذلك أرباحا كثرية ألا تباع بأمثان غالية، وهو ما الوبة 
فهي قليلة وغالية الـسعر ألن التجـار   : ويضرب لنا مثال بسلع السودان   " حبوالة األسواق "يسميه ابن خلدون    

975.ل ذلكيتحملون جللبها مشقة الطريق من خوف وجوع وما شاك

إن قيمة السلع وخاصة الغذائية منها زمن ااعات والكوارث قد عرفت ارتفاعا يف أسواق املغرب األوسط                
وهذا ما وضحته لنا اإلسطوغرافيا التقليدية، فتكاد كل جماعة تقترن بغالء األسعار، لذلك              976من دون شك،  

من بيع الطعام يف الفنادق والدور، وألزمـوهم        حرم الفقهاء االحتكار يف مثل هذه األوقات، ومنعوا اجلالب          

.154، ص الفاطميةمصرجماعات: أمحد السيد الصاوي-969
.282-337، ص املقدمة-970
.368، ص املصدر نفسه-971
.130ص ،الذاكروغنيةالناظرحتفة: العقباين-972
. 129-130، ص نفسهاملصدر-973
.30م، ص 1976منشورات اجلامعة التونسية، : ، تونسللهجرةالثامنالقرنإىلالرابعالقرنمناإلسالمياملغربيفالتجارة: جناة باشا-974
.368، ص املقدمة-975
.31، ص املرجع السابق: جناة باشا-976
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إنزاله إىل السوق حىت يدركه الضعيف وال يستأثر به أولو القوة، وكذلك أمرو التجار بإخراج ما عندهم مـن    
الطعام حلاجة الناس إليه، وإن مل يفعلوا خترج بضاعتهم وتباع قسرا، ويعطى هلم رؤوس أمواهلم والفائدة تفرق                 

وعليه فإننا سـنحاول     977با هلم، وإن مل ينتهوا عن ذلك كان الضرب والسجن عقابا هلم؛           على الضعفاء تأدي  
. تسجيل أسعار خمتلف املواد الغذائية وغري الغذائية أوقات الغالء على قدر ما توفره لنا  املادة املصدرية

الـحبـــوب-
كما يـصفها ابـن     " ت القوت ضرورا"تشكل احلبوب الغذاء الرئيسي لسكان املغرب األوسط، فهي من          

وال شك أن غالء أسعارها أوقات ااعة راجع إىل كثرة الطلب عليها، فهي أول املواد الغذائيـة          978خلدون،
كما أن التجار الذين حيتكرون الزرع يـستغلون  979اليت ختتفي من األسواق عند شعور الناس حبدوث ااعة،       

أو يشترونه مباشرة من الـدور أو الفنـادق قبـل نزولـه إىل         هذا الظرف للزيادة يف أسعار القمح والشعري،        
قصد الربح، فتـصل بأمثـان       981فيدخل يف عملية التداول على السلعة أكثر من تاجر ومسسار          980األسواق،

مرتفعة إىل األسواق، لذلك ى الفقهاء عن هذا السلوك، ومنع احلناطني من شرائه يف الدور أوقات الغـالء،                  
. املضرة باألسواق وعامة الناسباب ألنه يدخل يف

ومثلهم يف ذلك مثل الطحانني الذين يشترون القمح يف الدور ويطحنونه ويبيعونه دقيقا للناس بسعر مرتفع،                
ألم حيتسبون يف ذلك جهودهم يف الطحن، فقد منع الفقهاء ذلك أيضا إذا كان فيه مضرة بالناس وتغليـة يف     

:القمح والشعري يف بعض سنوات ااعة يف اجلدول التايلوميكن أن نوضح أسعار982أسعارهم،

یوضح قیمة أسعار القمح والشعیر أثناء بعض المجاعات:07جدول

ــسلعة  ــوع ال ن
ومقدارها 

مثنها أيـام   
الغالء 

مثنها يف حالة 
الرخاء

املرجع/ املصدرالزمناملكان

روض :  ابـــن أيب زرعم1228/هـ624املغربغري مذكوردينار15القفيز من القمح
.359ص القرطاس،

روض :  ابـــن أيب زرعم1232/هـ630املغربغري مذكوردينارا30القفيز من القمح
.361ص القرطاس،

الربع الواحد من   
الدقيق الفاسد

البيان املغرب  : ابن عذاري م1234/هـ632املغربغري مذكوردنانري 3
-318، ص)املوحــدي(

.128-127، ص حتفة الناظر وغنية الذاكر: العقباين-977
.337، ص املقدمة-978
.157، ص الفاطميةمصرجماعات: الصاوي-979
.128، ص املصدر السابق:العقباين-980
.129، صاملرجع السابق: الصاوي-981
.129، صحتفة الناظر وغنية الذاكر:العقباين-982
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319.
مـن   املد الواحد 

القمح 
ــم 7 دراه

كبار 
البيان املغرب  : ابن عذاري م1234/هـ632املغربغري مذكور

.325ص، )املوحدي(
الربع الواحد من   

الدقيق
البيان املغرب   :ابن عذاري م1236/هـ634املغربغري مذكوردرهم37

.339ص )املوحدي(
ــسالويم1278/هـ677املغربغري مذكوردراهم10الصاع من القمح  ــصا، : ال االستق

3/89.
ــن أيب زرعم1280/هـ679املغربغري مذكوردراهم10الصاع من القمح روض : ابــ

.535ص القرطاس،

مثن صـاع مـن    
القمح

ــاران  دينـ
وربع

مثانية صيعان 
قمح بثمن 

دينار

ــسان  تلم
ــاء  أثنـ
احلصار املر 

يين

ـــ 698-707 ه
م1307ـ 1298/

بغيـة  : حيىي بن خلـدون   
الــــــــــرواد

: التنسي125-124/ 1
، ص  نظم الدر والعقيـان   

134.
مثن الصاع مـن    

الشعري
نصف مثـن   
ــح أي  القم

1.125
دينار 1أي
0.125و

صاعا 16
شعري بثمن 

بعد (دينار
)الفرج

ــسان  تلم
ــاء  أثنـ
احلصار املر 

يين

هـ698-707
م1298-1307/

بغيـة  : حيىي بن خلـدون   
الــــــــــرواد

1 /125-124.

من مثن الربشالة    
القمح

ــاالن  مثقـ
ونصف من  
ــذهب  الـ

العني

هـ707-698تلمسان 
م1298-1307/

ــدون ــن خل ــرب،: اب الع
7 /197-198.

مثن الكيل من    -
)روجيو(القمح 

ــل - ــن كي مث
من ) السكورسو(

القمح

ــون - ثالث
مثقاال

ــة - ثالثـ
مثاقيل

هـــ 707-698تلمسان 983بيوتشيني
م1298-1307/

وصف إفريقيـا،   : الوزان
2 /18-19.

.19/ 2ريقيا،وصف إف: الوزان: سنتيمات من الذهب، أنظر7عملة إيطالية قيمتها تقدر بنحو -983
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املد من القمح-

ست أوقية من   -
الذهب

عـــشرة -
دراهم

بدرهم-

ــرب  املغ
ــة  وإفريقي

ومصر

ــن أيب زرعم1293/هـ693 روض : ابــ
ــاس -539،  صالقرطـ

ــسالوي540 : ، الـــ
،.90/ 3االستقصا،

الصحفة مـن   -
القمح

الصحفة مـن   -
الشعري 

درهم واحد 
للصحفة

مثانية دراهم

ــرب،  املغ
إفريقية

ــن أيب زرعم1294/هـ694 روض : ابــ
.507، ص القرطاس

الصحفة مـن   -
القمح

املد من القمح -
أربع أواقي مـن    

الدقيق 

دينار90

درهم15
بدرهم

املد الواحد 
4من القمح 
.دراهم

املغرب

هـ724-725
م1323-1324/

روض : ابن أيب زرع
.530، صالقرطاس

قفيز من القمح-

قفيز من -
الشعري

ــانري 8 دن
كبرية

ــانري 4 دن
كبرية

إفريقية
، األدلة البينة : ابن الشماع م1348/هـ749

.   98ص 

ص البـستان،   : ابن مـرمي  م1356/هـ758قسنطينةدرهممثانية من الفول-
177.

صاع ونـصف   -
من القمح

، روضة النسرين : ابن صعد م1438/هـ842تلمساندينار
.222ص 

وأسعارھا أوقات المجاعات الحبوب -
إن املصادر املغربية كانت أكثر اهتماما بذكر أسعار القمح والشعري أثناء الغالء من املصادر الـيت أرخـت    
للمغرب األوسط، واليت اكتفت بإشارات يسرية ال تسمح لنا بصناعة عرض كرونولوجي ألسعار احلبوب يف               

اال، إال أن هذه املصادر من جهة أخرى ركزت لنا على حالة الغالء خمتلف ااعات احمللية الواقعة داخل هذا
.اليت كانت بتلمسان جراء احلصار املر يين

لكننا ال نعلم ما إذا كان املغرب األوسط معنيا مبوجات الغالء يف أسعار احلبوب يف خمتلف ااعات الواقعة        
ملسجلة يف املصادر املغربية، فال نستطيع اجلزم على ذلـك          باملغرب عامة؛ وما إذا كانت بنفس قيمة األسعار ا        

لغياب مادة مصدرية دقيقة، فهل كان هذا إمهاال من املؤرخني الذين أرخوا هلذا اال؟ أم أن موجة الغـالء مل    
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.تكن لتدرك املغرب األوسط يف بعض الفترات؟
عة بتلمسان وهي حماصرة من طرف بين مرين؛ فإن         أما بالنسبة لغالء أسعار القمح والشعري أثناء ااعة الواق        

ذكر القمح مبقدار الربشـالة وبـسكة       املصادر من جهة قد تباينت يف ذكر مقدارمها وأمثاما، فابن خلدون ي           
يف حني ذكر  حيىي بن خلدون والتنسي أسعار القمح والشعري مبقـدار              -مثقالني ونصف من الذهب    -املثقال

فة إىل ذكر أسعارمها أوقات الرخاء على خالف ابن خلدون، أما الوزان فقد ذكر              الصاع وبسكة الدينار، إضا   
وهو -سعرين للقمح وكان خمالفا للروايات األخرى، فال شك يف أن السعر األول سجل عندما استفحل الغالء 

يح روايـة  ترجأما السعر الثاين فقد ربطه بسعر الرخاء يف آخر يوم من احلصار؛ لكننا ال نستطيع      -يذكر ذلك 
على أخرى النعدام أدلة حول ذلك، لكن ال بأس أن نعتمد هنا على األسعار اليت ذكرها كل من حيـىي بـن                 

تفقا يف ذكر هذه األسـعار بالنـسبة        خلدون والتنسي كوما من مؤرخي املغرب األوسط؛ فضال عن أما ا          
.     بعض املواد الغذائية األخرىللقمح، أما الشعري فلم يذكر التنسي مثنه واكتفى بذكر مثن القمح مع

لكن من املؤسف أننا ال منلك قيمة سعر القمح والشعري يف احلالة العادية حىت نستطيع معرفة نسبة الزيادة، أو  
التضخم يف األسعار من احلالة العادية إىل حالة الغالء، غري أننا نستطيع حساب نسبة النقصان إىل الرخاء ألننا                  

: يف حالة الرخاء وسنبني ذلك يف اجلدول التايلمنتلك سعرمها 

السعر أثناء السعر أثناء الغالءاملقدار
الرخاء

=القيمة املتوسطة 
سعر الرخاء+سعر الغالء

2

نسبة النقـصان يف    
السعر مـن حالـة     
ــة  ــالء إىل حال الغ

الرخاء
صاع من  

القمح
ديناران وربع

دينار2.25
=دينار1/100

دينار0.01
%99.55دينار1.13

صاع من  
الشعري

ــن  ــصف مثـ نـ
دينار1.125=القمح

دينــار 1/128
دينار0.007=

1.13/2=0.566
دينار

)نصف مثن القمح أيضا(

99.38%

وعليه فإذا اعتربنا أن سعر القمح والشعري يف األوقات العادية هو نفسه القيمة املتوسطة املوضحة يف اجلدول            
، فإن سعره يف هذا الغالء قد تضاعف مرة واحدة تقريبا، لكن من املستحيل أن نأخذ ذلك بعني االعتبار                   أعاله

على أساس أن املصادر ويف مقدمتها تاريخ ابن خلدون قد نوهت بأن هذا الغالء يف أسعار احلبـوب ومجيـع            
وغلت أسعار  : "دون يف ذلك  األقوات عموما، كان متفاحشا وليس رد  تضاعفه مرة واحدة، فيقول ابن خل            

984".األقوات واحلبوب وسائر املرافق مبا جتاوز حدود العوائد وعجز حدهم عنه

. 197/ 7العرب،-984
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وإذا قمنا بدراسة لسعر القمح يف زمن الغالء الكائن بتلمسان وهي حماصرة، والذي يقدر كما هو موضح                 
ـ    842يف اجلدول بدينارين وربع، بسعر غالئه يف جماعة أخرى وقعت ا سنة            ـ  ،  م1438/هـ 1والذي قدر بـ

دينارا للصاع الواحد، فإننا نسجل مفارقة كبرية جدا بني الـسعرين      0.66دينار لصاع ونصف من القمح أي     
ـ   دينار، مما جيعلنا نقر أن غالء أسعار القمح كان أكثر يف ااعة اليت حدثت أثناء احلصار                2.19واليت تقدر ب

ـ 842املريين من سعره يف جماعة سنة        مما جيعلنا نستخلص أيضا أن الغالء الواقع يف ااعـة األوىل   م،  1438/ه
ـ  707-698(كان فوق حدود املعقول، وإذا عربنا عن فارق السعر هذا بـني ااعـة األوىل               -1298/هـ

ـ 842(وااعة الثانية   ) م1307 فسه بالكيل؛ فإن مثن الصاع الواحد يف احلالة األوىل يقابله الثمن ن     ) م1438/ه
ألكثر من ثالث صيعان يف احلالة الثانية، كما أن نسبة النقصان يف سعر القمح والشعري املوضحة يف اجلـدول                   

.أعاله جتعلنا نستنتج أيضا أن غالء أسعارمها يف هذه ااعة الناجتة عن احلصار كان مرتفعا جدا
خاء بالنسبة للمجاعة الواقعة بتلمسان أثناء   كما أن نسبة نقصان القمح والشعري من حالة الغالء إىل حالة الر           

فقد يكون هذا االخنفاض يف قيمة أسعار احلبوب مبالغا فيه،          ؛  %100احلصار كانت بنسبة كبرية جدا قاربت     
لكن ال نستبعد ذلك ألن حركة التجارة يف تلمسان قد كانت قائمة خالل سنوات احلصار أيضا؛ حيث كان                  

لعهم ويبيعوا يف موانئ تلمسان كتنس وشرشال واجلزائر ووهران، فينقلها التجار التجار اآلراغونيني جيلبون س  
ألن السلطان املريين كان قد توعد بعقاب من يتسلل 985خفية إىل داخل تلمسان لبيعها بالغالء طمعا يف الربح، 

986.باألقوات إىل تلمسان حينئذ

اس كانوا عاجزين عن شرائها إال ذوو الكفاف        فال شك يف أن السلع كانت موجودة يف أسواقها، لكن الن          
منهم، بدليل حدوث تناقص كبري يف قيمة أسعار احلبوب خالل وقت قصري جدا من زوال احلصار؛ فيذكر حيىي 

غري أن التنسي يذكر     987بن خلدون أن حدوث الرخاء والتناقص يف سعرمها كان يف ساعة واحدة بعد الفرج،             
وال نعلـم أي  988،"بدينارين وربع وبيع آخر النهار مثانية أصع قمح بثمن دينارأن القمح بيع فيها أول النهار "

.  الروايات أصح النعدام األدلة اليت تساعدنا على ترجيح رأي منهما 
ـ  693أما ااعة الكائنة سنة    فمن الراجح أن الغالء الواقع خالهلا قد مشل املغرب األوسـط   م،  1293/هـ

قد عمت املغرب وإفريقية ومصر، لكن لسنا نعلم إن كانت أسعار القمح اليت ذكرهـا             أيضا، ألن هذه ااعة   
ابن أيب زرع هي نفسها أسعارها يف املغرب األوسط؟ 

أما بالنسبة للمصادر املغربية اليت ذكرت أسعار القمح يف حالة الغالء زمـن ااعـة املـذكورة؛ فإـا                    
مما يصعب علينا معرفة نسبة التضخم أو الزيادة يف أسعاره، يف حني ذكرت              مل متدنا بأسعاره يف احلالة العادية،     

هذا الغالء، وذلك نوضحه كما يأيتلنا سعره يف حالة الرخاء بعد 

985- Dufourcq : L’Espagne catalane, P 371.
.458/ 7،املصدر السابق: ابن خلدون-986
.125/ 1بغية الرواد،-987
.134، ص نظم الدر والعقيان-988
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مثنه أوقات مقدار القمح
الغالء

نسبة النقصان من القيمة املتوسطةمثنه يف الرخاء
حالة الغالء إىل الرخاء

أي  ادينار1/15راهمد10الواحد من القمح989املد
دينار0.06

5.0394.33%

كانت كـبرية جـدا     ،  إن نسبة النقصان من حالة الغالء إىل حالة الرخاء يف سعر القمح بالنسبة هلذه ااعة              
والتناقص الكبري يف قيمة سعره بعد هذا الغالء يعكس أيضا حالة الرخاء العظيمة بعـد       ،  %100قاربت أيضا 
.هذه الشدة

كان الغالء فيهـا يف سـعر       م  1324-1323/هـ725-724كما أن ااعة الواقعة يف املغرب بني سنيت       
القمح والدقيق أيضا، حيث بينت لنا املصادر قيمة سعر القمح يف الرخاء الذي حدث عقب هذه ااعة سـنة               

ـ  (ومن حسن احلظ أن العمري    م،  1324/هـ725 ـ 749ت ته يف احلالة العاديـة،     قد ذكر لنا قيم   ) م1348/ه
:وسنبني ذلك فيما يأيت

سعره يف احلالة مقدار القمح
العادية

سعره يف حالة 
الغالء

سعره يف حالة 
الرخاء

نسبة الزيادة أو 
التضخم

نسبة النقصان

الواحد 990املد
من القمح

درمها من 0.15
0.75= 991الصغار

درهم من الكبار
21.05%%99.50دراهم4درمها15

،%100إن نسبة التضخم يف سعر القمح بالنسبة هلذه ااعة كانـت مرتفعـة جـدا حيـث  قاربـت                 

فنستنتج حينئذ أن الغالء يف سعر القمح بالنسبة هلذه ااعة كان فاحشا، أما نسبة النقصان من حالة الغالء إىل                   
مرتفعا نوعا ما بعد هذه ااعة، وأن وترية تناقـصه           حالة الرخاء فلم تكن بقيمة كبرية، فرمبا ظل سعر القمح         

.كانت متباطئة
وإذا رجعنا إىل اجلدول الذي ميثل أسعار احلبوب فال شك أن غالء أسعار القمح والشعري يف ااعة الواقعة                  

منه خاضعا منا على اعتبار أن اال الذي اخترناه للدراسة كان اجلزء الشرقيم 1348/هـ749بإفريقية سنة
. لسياسة السلطنة احلفصية يف أغلب فتراته

لنعـرف   992فمن حسن احلظ أن العمري قد ذكر لنا قيمة أسعار القمح والشعري بإفريقية يف احلالة العادية               
نسبة التضخم أو الزيادة يف أسعارمها خالل الغالء يف السنة املذكورة لكن مل متدنا املصادر بسعرمها يف حالـة                   

صاع وبالتايل فإن 4/ 1صاعا واملد يساوي 60أن الصفحة تساوي لقد ورد ذكر قيمة سعر القمح عند الرخاء يف املصدر مبقدار الصفحة فحولناه إىل املد، علما -989
.74، ص املكاييل واألوزان اإلسالمية: ، قالتر هنتس83، صمسالك األبصار: العمري: مدا، أنظر15الصفحة تساوي 

.أشرنا إليهاذكر العمري أسعار القمح يف احلالة العادية مبقدار الوسق، وهو مقدار مساوي للصحفة اليت سبق و أن -990
.82، ص مسالك األبصار:ذكر العمري أن درمها من الكبار يعادل درمهني من الصغار، أنظر-991
.52، ص صاربمسالك األ-992
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:، فال نتمكن بذلك من حساب نسبة النقصان، وميكن أن نوضح ذلك كما يأيتالرخاء

السعر يف حالة السعر يف احلالة العاديةاملقدار
الغالء

نسبة الزيادة الفارق بينهما يف السعر
أو التضخم 

يف السعر

5= درمها أي 50القفيز من القمح
دنانري

%38.46دنانري3دنانري8

والشعري أقل من ذلك لشعريالقفيز من ا
لنفرض أن سعه 

درمها 25= دينار 2.5
.أي نصف مثن القمح

دينار (دينار 1.5دنانري كبرية4
)ونصف

38.46%

فمن املالحظ أن فارق السعر بني أسعار القمح والشعري يف احلالة العادية وحالة الغالء مل يكن كبريا حىت إنه   
ة الزيادة أو التضخم كانت طفيفة، حينها ندرك أن تلك ااعة مل يكن فيها الغالء               يتضاعف، وبالتايل فإن نسب   

ـ 724كبريا مقارنة بغالء سعر القمح بااعة اليت وقعت باملغرب واليت امتدت من سنة             725م إىل   1323/هـ
.م1324/هـ

ء إنسان املغـرب األوسـط،     وعموما ترتفع أسعار القمح والشعري أوقات ااعات نظرا ألمهيتهما يف غذا          
وت من جماعة إىل أخـرى حبـسب حجمهـا        ويكون القمح بدرجة أكرب، لكن قيمة أسعارمها يف الغالء تتفا         

ار القمح والشعري يف كل ااعـات  وخطورا، لكن من املؤسف أن املصادر مل متدنا مبعلومات دقيقة عن أسع           
مها يف فترات زمنية متعددة، أو حـىت نـتمكن مـن    حىت نتمكن من رصد خمتلف التغريات احلاصلة يف أسعار   

حساب نسبة التضخم أو الزيادة يف أسعارمها من أجل معرفة الوضع الذي آل إليه املغرب األوسـط أوقـات               
.ااعات ألن ارتفاع أسعارمها يساهم بدرجة أكرب يف احندار مستوى معيشة اتمع حنو األسوأ

اللحوم-
مهيتها يف غذاء اإلنسان القروسطي احليوانات والدواجن تأيت يف املرتبة الثانية من حيث أ      من املعلوم أن حلوم     

: بعد احلبوب، فال شك أن أسعارها ترتفع أوقات ااعات والكوارث لألسباب التالية
موت هذه احليوانات بسبب اجلوع والعطش يف حالة حدوث جوائح خصوصا جائحة القحط، أو انعـدام    -1

اليت مشلت م 1374/هـ776اعة سنةجمويف هذا الصدد يذكر حيىي بن خلدون عن          993قات ااعات، الكأل أو 
لريح ذات إعـصار    ... على جماعة شديدة  ... واشتملت هذه السنة  : "املغرب كله بسبب رياح مهلكة، فيقول     

994."أهلكت زرع صائفتها وحيواا

.وقات ااعاتموت احليوانات بسبب األمراض واألوبئة اليت تنتشر أ-2

.172، ص جماعات مصر الفاطمية: الصاوي-993
.326/ 2بغية الرواد،-994
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لعل ارتفاع أسعار القمح والشعري أوقات ااعات يصرف أنظار الناس عنها إىل شراء اللحـوم، فيـزداد        و -3
995.الطلب عليها فترتفع أمثاا أيضا

تكون املواشي عرضة للموت والنهب أيضا يف حالة احلروب، ألنه يصعب على الفالحني إخفاؤها فتكون               -4
996.اربنيفريسة سهلة أمام احمل

خالف ما حظيت به أسعار القمح والشعري أثناء الغالء أو الرخاء من اهتمام املصادر، مل تكن أسعار وعلى 
اللحوم والدواجن أثناء الغالء لتحظى باالهتمام نفسه إال يف إشارات يسرية، خبالف ابن خلدون الذي فصل يف 

:ملريين هلا، وميكن أن نوضح هذه األسعار يف اجلدول اآليتأسعارها أثناء الغالء الكائن بتلمسان وقت احلصار ا
یمثل أسعار اللحوم في بعض أوقات الغالء: 08جدول 

املرجع/ املصدر الزماناملكانمثنها يف حالة الغالءنوع السلعة و مقدارها

الرأس الواحد من البقر -
الرأس الواحد من الضأن-
اجليفة الرطل الواحد من حلم -

بغالمن ال
الرطل الواحد من حلم اجليفة -

من احلمري
رطل واحد من حلم اجليفة من -

اخليل
رطل من جلد البقر ميتة أو مذكى-

مثقاال60-
مثاقيل ونصف7-
بثمن مثقال-

بثمن مثقال-

دراهم صغار10-

بثالثني درمها-

تلمسان

)698-707
-1298/ھـ 

)م1307
،العرب: ابن خلدون

7 /198.

اهلر الواحد-
الكلب -
الفأر -
احلية -
الدجاجة -
البيضة الواحدة-
العصافري-

مبثقال ونصف-
مبثقال و نصف-
دراهم10-
دراهم10-
درهم16-
دراهم6-
دراهم6-

تلمسان

)698-
ھـ 707

/1298-
)م1307

7العرب،: ابن خلدون
 /198.

دنانري ذهبا8الدجاجة         
تلمسان

هـ698-707(
/1298-

)م1307

نظم الـدر   : التنسي
.132، ص والعقيان

دنانري ذهبا10الدجاجة
تلمسان

هـ698-707(
/1298-

أنــس : ابــن قنفــذ
،112،صالفقري

.172، ص املرجع السابق: الصاوي-995
.99ص ألوبئة باملغرب خالل العصر الوسيط، حول ااعات وا:حممد األمني البزاز-996
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نيــل : التنــبكيت)م1307
.242، صاالبتهاج

هـ725-724(المغربمخس أواقي من اللحم
/1323-

)م1324

روض : ابن أيب زرع  
.530، ص القرطاس

أسعار اللحوم ومختلف الحیوانات والدواجن أوقات المجاعات-
من بني كل املؤرخني اهتم ابن خلدون بذكر كل أسعار أنواع اللحوم والدواجن أثناء غالئها يف ااعـة                  

ضرب عليها، فهو يربز من خالل ذلك أمهية هذا احلدث يف تـاريخ  الواقعة بتلمسان أثناء احلصار املريين الذي    
املغرب األوسط، لكن من املؤسف أننا ال منلك معطيات كافية حول قيمة أسعار خمتلف اللحوم والدواجن يف                 

أو معرفـة نـسبة      احلالة العادية وال يف حالة رخصها بعد الغالء، هلذا ال ميكننا حساب مقدار زيادة أسعارها              
.خم وال حىت نسبة نقصاا يف حالة الرخاءالتض

لكنه بالرغم من قلة املعطيات فإننا نستطيع القول أن أسعار اللحوم خالل هذا الغالء قد عرفت ارتفاعـا                  
كبريا، ألنه حىت اللحوم احملرمة كامليتة وحلوم الكالب والقطط والفئران واحليات أصبح هلا مثن معترب يف السوق، 

للحوم العادية أو حىت ندرا، وال شك يف أن توفر حلم امليتة يف األسواق وبيعها يدل ال حمالة على بسبب غالء ا 
.موت احليوانات بسبب نقص الكأل أو تعرضها ملختلف األمراض واألوبئة

ما اليت ذكرت أسعار اللحوم والدواجن اخلاصة ذه ااعة الواقعة بتلمسان قد تضاربت فيتكما أن الراويا
بينها، ويتضح ذلك يف مثن الدجاجة خصوصا، لكن ال منلك أدلة قاطعة لنرجح رواية على أخرى، خاصة وأن                  
املصادر اليت أفادتنا بتلك القيم مل يكن مؤلفوها ممن عايشوا هذه الفترة، وهلذا تبقى مسألة األسعار نسبية، ورمبا   

.أعطونا سعرها يف أسواق خمتلفة داخل مدينة تلمسان
ـ 724ما بالنسبة للمجاعة الواقعة باملغرب سنة     أ يف مفإنه ميكننا حتديد نسبة الزيادة أو التـضخ     ،  م1323/ه

:قد ذكر لنا سعره يف احلالة العادية وميكن توضيح ذلك يف اجلدول التايل997سعر اللحم، ألن العمري

أو التضخمنسبة الزيادةسعره يف حالة الغالءسعره يف احلالة العاديةمقدار اللحم

أواقي من اللحم5
%76.33دينار0.311

إن نسبة التضخم أو الزيادة كما هو مالحظ كانت كبرية جدا، وبالتايل فإن سعر اللحم يف جماعة سـنة                  
.قد عرف غالًء كبريا أيضام 1323/هـ724

مثل احلبوب حىت اضطر النـاس إىل       ومن مث فإن أسعار اللحوم أوقات ااعات عرفت غالًء كبريا، مثلها            

.83، ص مسالك األبصار: أوقية، أنظر16أواقي كما جاء يف حالة الغالء علما أن الرطل الواحد يساوي  5أورد العمري سعر اللحم مبقدار الرطل فحولناه إيل مقدار -997
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هل أن الفقهاء والقضاة واحملتسبني على األسواق مل : أكل حلم اجليفة واللحوم احملرمة، األمر الذي جيعلنا نتساءل
مينعوا الناس من أكل اجليفة واللحوم احملرمة نتيجة انعدام الطعام لضرورة اقتضتها أوقات الشدة؟، أم أن ذلـك     

.هؤالء يف ظل هذه الظروف الطارئة؟يفسر باحنسار دور 
أسعار المواد الغذائیة األخرى-

إن أسعار املواد الغذائية األخرى قد عرفت أوقات ااعات غالًء أيضا، فبالرغم من أن املصادر مل تكـن                  
عري، لتشري إىل أسعارها يف مثل هذه األوقات إال نادرا، ألا تصب اهتمامها أكثر على أسعار القمـح والـش                  

باعتبارمها عماد غذاء اإلنسان املغريب، يف حني انفرد ابن خلدون عن كل املؤرخني بذكر أسعار كـل املـواد       
املريين، كما أن التنسي ذكـر  الغذائية، حىت اخلضر والفواكه أوقات الغالء الذي شهدته تلمسان زمن احلصار          

: البعض من هذه األسعار، وسنوضح ذلك يف اجلدول اآليت
یمثل أسعار بعض المواد الغذائیة أوقات بعض المجاعات: 08جدول

نوع السلعة ومقدارها
مثنها أوقات 

الغالء
املصدراملكانالزمان

أوقية واحدة من الزيت
أوقية واحدة من السمن
أوقية واحدة من الشحم
أوقية واحدة من الفول 

أوقية واحدة من امللح
أوقية واحدة من احلطب

من الكرنب األصل الواحد 
األصل الواحد من اخلس
األصل الواحد من اللفت

الواحدة من القثاء
الواحدة من الفقوس
الواحدة من اخليار 
الواحدة من البطيخ

احلبة الواحدة من التني
احلبة الواحدة من األجاص

درمها12
درمها12
درمها20
درمها20
درمها10
درمها10

بثالثة أمثان املثقال 
درمها20
درهم15
درمها40
درمها40

بثالثة أمثان الدينار
بثالثني درمها

درمهان
درمهان

هـ 698-707
م1298-1307/

العرب : ابن خلدون تلمسان
7 /198

الرطل من امللح
الرطل من الزيت
الرطل من السمن
الرطل من العسل

ديناران
ديناران
ديناران

هـ 698-707
م 1298-1307/

نظم الـدر   : التنسي  تلمسان
.132، ص والعقيان
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أوقيتان من الزيت
أوقيتان من العسل

أوقية و نصف من السمن

بدرهم
بدرهم
بدرهم

هـ 724-725
م1323-1324/

روض : ابن أيب زرع    املغرب
.530، صالقرطاس

م من 13/هـ7قدراهم4الزق من املاء
األولالنصف 

ــربيين جباية ــوان : الغ عن
.151صالدراية،

وعلى خالف املؤرخني اهتم ابن خلدون أيضا بذكر كل أسعار املواد الغذائية باختالف أنواعها، لكـن ال          
دة أو التضخم يف وقت الغـالء، لكـن         منلك أسعارها يف األوقات العادية، حىت نتمكن من معرفة نسبة الزيا          

ما ذكر ابن خلدون من أسعار بعض املواد الغذائية وبني ما ذكره التنـسي والـذي مل            تضاربت الروايات بني  
. يذكر سوى سعر امللح والزيت والسمن

وعلى خالف ااعات اليت كان السبب يف حدوثها آفات مساوية أين تنعدم اخلضر والفواكه أو باألحرى                
خلضر وبعض الفواكه وقت الغالء احلاصل بتلمسان،       الزرع كله؛ فقد ذكر لنا ابن خلدون أسعار كل أنواع ا          

1324و 1323/هـ725و   724األمر الذي يدل على أا مل تنعدم، على خالف ااعة الواقعة باملغرب سنة            

998.حيث انعدمت فيها اخلضر حسبما يذكر ابن أيب زرعم 

: تني حنصل على اجلدول اآليتوإذا قارنا أسعار بعض املواد الغذائية وغالءها يف ااعة املذكور

مثنها يف الغالء الواقع بتلمسان املواد ومقدارها
هـ 698-707(
)م1307ـ 1298/
-احلالة األوىل -

مثنها يف ااعة الواقعة يف املغرب 
هـ724-725(
)م1323-1324/

-احلالة الثانية -

الفرق بني األسعار

درهم11.5)درهم1/2(درهم بنصفدرمها12أوقية من الزيت
درهم11.34درهم0.66درمها12أوقية من السمن

تج من  وكما هو مالحظ فإن فارق السعرين بني احلالة األوىل واحلالة الثانية كان كبريا جدا، ميكن أن نستن                
.باملغربخالله أن الغالء الكائن بتلمسان أكرب بكثري من الغالء الذي حدث يف ااعة الواقعة

وفضال عن هذه املواد فإن احلطب كان له مثن معترب أيضا يف ااعة الواقعة بتلمسان، فالنـاس يـستعملونه     
كما  999،"كانوا يوقدون خشب دورهم ينقضوا لذلك     "للطهي والتدفئة، فقد ذكر التنسي أن أهل تلمسان         

بـسببها   نت ناجتة عن جائحة القحط فينعدم املاء      اليت كا  سيماااعات،   مثن معترب يف أوقات   كان للماء أيضا    
.كلية

.530، ص روض القرطاس-998
.132، ص نظم الدر والعقيان-999
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حالة المجاعة وظاھرة تسعیر األسعار في األسواق -
إن احلديث عن غالء األسعار يف أوقات ااعات يقودنا إىل احلديث عـن ظـاهرة التـسعري؛ فبـالرغم                  

ملغرب األوسط؛ إال أن املصادر مل تشر إىل جلوء       من غالء أسعار خمتلف املواد الغذائية أثناء ااعات الواقعة يف ا          
ألنه يعد مظلمة يف حـق التجـار         1000السلطة إىل سياسة التسعري، على اعتبار أن التسعري منهي عنه شرعا،          

خصوصا والباعة يف األسواق، سيما أوقات الغالء ألن ذلك مقدر ال يد لإلنسان فيه، فالتسعري يتأذى به التجار  
، لذا فإن الفقهاء أمجعوا على حرمـة التـسعري          -ين جيلبون البضائع من البوادي إىل املدن      الذ-منهم  اجلالبون  

.عليهم مهما كانت الظروف حىت ال تتأثر بذلك العالقات التجارية بني املدن والبوادي
مـا  بإخراج   يف حني رأى بعض الفقهاء أن التسعري واجب إذا متادى التجار يف تغلية األسعار أوقات الشدة               

عندهم من البضائع احملتكرة ومضاعفة أمثاا، فإم جيربون على احلط من السعر وااللتحاق بأسعار السوق حىت ال يضر ذلـك                    
1001.بعامة الناس

لقد أشار العقباين إىل أن األسعار كانت مفروضة بتلمسان يف غري أوقات ااعة على األقـل يف القـرنني                 
حىت ال يتجاوز التجار حدودهم يف تغلية األسعار،        1002،"بعمل القيمة "ما يسمى الثامن والتاسع اهلجريني وهو     

ويتبني ذلك خصوصا يف الفتوى اليت أفىت ا جده، والذي رأى ضرورة فرض قيمة األسـعار علـى الـذين                    
، وال شك يف أن  ذلك كان يف معظم أسواق املغـرب  1003يتحينون مثل هذه الظروف لتغلية األسعار أدبا هلم  

.لكن ليس لدينا األدلة  لتأكيد ذلك، ويبقى هذا احلكم ظنيا فقطاألوسط 
وإذا كانت السلطة مل تلجأ إىل سياسة التسعري يف أوقات الغالء، فإنه مثة إشارة مهمة تربز دورها الفعال يف           

الزياين أبـو    مثل هذه األوقات دون اللجوء إىل التسعري، فقد ذكر حيىي بن خلدون املبادرة اليت قام ا اخلليفة                
، للتخفيف من حدة الغالء الـذي ارهـق         م1374/هـ776تاشفني يف ااعة الواقعة باملغرب األوسط  سنة       

مع أمره أيده اهللا بفتح أهراء الزرع، وإباحة بيعه للناس بعد احلط من سعره الذي اقتضته ااعة             ": الرعية فيقول 
ن خلدون هنا قد نوه بارتفاع األسعار يف هذه ااعة لكنه ولعل حيىي ب1004،"رفقا بالناس وحفظا لنظام حيام

.مل يكن ليذكر قيمة هذه األسعار، إذ مل يهمه هنا سوى إبراز مزايا هذا اخلليفة ومواقفه إزاء هذه الشدة
انخفاض في أسعار مختلف أنواع العقارات -2أ

ما عرفته خمتلف أنواع السلع الغذائية مـن         نظرا الهتمام الناس بتأمني الغذاء أوقات ااعات وعلى خالف        
.غالء يف هذه األوقات، عرف مثن العقار اخنفاضا كبريا لقلة الطلب عليه

قد غال السعر : اهللايا رسول: فقالواrغال السعر يف املدينة على عهد رسول اهللا : "يف حديث أنس رضي اهللا عنه حيث قالrالفقهاء بذلك إىل قول الرسول ويستند -1000

صحيح : الترمذي: أنظر" ظلمة يف دم وال مال إن اهللا هو املسعر القابض الباسط الرازق، إين ألرجو أن ألقى اهللا وليس أحد منكم يطلبين مب: "rفسعر لنا، فقال رسول الل ه
.53/ 6م،  1931-هـ1350املطبعة املصرية باألزهر، : ، مصر1، ط )أبواب البيوع(الترمذي بشرح ابن العريب املالكي 

الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، : ، اجلزائر2، حتقيق موسى لقبال، طالتسيري يف أحكام التسعري: ، ايلدي134-131ص حتفة الناظر وغنية الذاكر،: العقباين-1001
.119-113، ص أحكام اجلوائح يف الفقه اإلسالمي: ، عادل مبارك املطريات52- 48، ص 1981

.75، ص النوازل الفقهية واتمع: حممد فتحة-1002
.135ص املصدر السابق، : العقباين: أنظر هذه الفتوى مفصلة يف كتاب-1003
.326/ 2بغية الرواد،-1004
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فقد بينت لنا نوازل الفترة البعض من صور بيع العقار يف سين اجلدب، وتشري بذلك إىل بعض اخلالفات بني 
الفـضل العقبـاين   أورده املازوين يف فتوى سئل عنها أبوالباعة أو ورثتهم وبني املشترين، وحسبنا يف ذلك ما     

أن أمي كانت باعتها منه قبل بلوغي بيسري فكانت         : رجل قام على آخر يف دار متخلفة عن أبيه، قال         ": فيقول
تنفق مثنها علي وعلى نفسها، كما كنت أنا أيضا أنفق عليها وعلى نفسي مما يفيء اهللا على من خدمين وأمي،            

بتعتها منها يف عـام املـسغبة   نعم ا: ي من أيب وال قدمها علي على القاضي، فقال له املقدم عليه         غري وصي عل  
يف حضانتها حذو بلوغك وعن رضي منك ببيعها، مث ما منعك من التكلم معي يف ذلك مـن وقـت                    وأنت  

1005".بلوغك مع علمك أن الدار ألبيك مع قيام األحكام بالبلد

أوقات ااعات فقد ذكر الغربيين أن مثن كراء فندق كبري ألجل غري معلوم أثنـاء       أما عن أسعار العقار يف      
ـ 611رمبا سنة (ااعة الواقعة ببجاية   ـ ) م1214/ه يف حني بلغ مثن الدار يف سنوات        1006دينار،300قدر ب
يف األوقات رادنانري ذهبا، بعد أن كانت تساوي ستني دينا3باملغرب األوسط   م  15/هـ9املسغبة خالل القرن  

احلالة العاديـة إىل  نولعل فارق السعر بني احلالتني كبري جدا، كما قدرت نسبة نقصان السعر م            1007العادية،
ـ حالة   دنـانري  5أي تناقص مثنها بشكل كبري، كما قدر مثن الدار يف بعض األوقات بـ         ،  %95.23الغالء ب

1008.م15/هـ9أيضا خالل ق

أمثاا على الفقراء واملـساكني،      عض الناس إىل بيع أراضي احلبس حىت يصرفوا         وقد افضى زمن املسغبة بب    
خاصة وأن الفقهاء قد أجازوا ذلك وباعوا الكثري من هذه األراضي يف أوقات الشدة حلماية احملتـاجني مـن                   

1009.اهلالك باجلوع

ـ أحوال العملة أوقات المجاعات    3أ
ختلف ضعفا اقتصاديا يف شىت مفاصله، والشك أن هذا الضعف ميس قيمـة      إىل اإلنكار بأن ااعة    لال سبي 

املصادر املغربية بالنسبة لبعض ااعات      هالعملة املتداول ا فتنخفض قيمتها يف كثري من األحيان، وهذا ما بينت           
ـ 632الواقعة يف املغرب، فيذكر ابن عذاري اخنفاض قيمة السكة يف ااعة الواقعة باملغرب سنة              م 1234/هـ

وأما الدرهم الفـضة فكـان يـصرف يف نـصف           : "حىت أصبح الدرهم الفضي يعادل نصف درهم، فيقول       
ـ 634ويضيف أيضا أن ااعة اليت كانت باملغرب سنة 1010،"درهم صاحبها اخنفاض كـبري يف  م 1236/هـ

1011".الدرهم الواحد أفضله عشرون درمها": قيمة العملة حيث أن

املصادر ال تورد إشارة صرحية تدل على حدوث تغري قيمة العملة زمن خمتلف ااعات ومن جهة أخرى فإن 

.ب 18/ 2الدرر املكنونة،-1005
.135، ص عنوان الدراية-1006
.102/ 5املعيار املعرب،: الونشريسي-1007
.161-160/ 4، جامع مسائل األحكام: الربزيل-1008
.أ 60/ 2املصدر السابق،: املازوين-1009
.325ص ،)املوحدي(البيان املغرب -1010
.339، ص )املوحدي(البيان املغرب -1011
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الواقعة يف املغرب األوسط، علما بأن لكل من الدولة احلفصية والزيانية عملة خاصة ما مقاربة يف وزا لوزن          
قال والذي يقدر بــ    الدينار املوحدي الذي صكه اخلليفة يعقوب املنصور وقرر أن يكون وزنه مساويا للمث            

1012.غ 4.27

يتأثر بااعات   إن الدينار احلفصي الذي كان متعامال به يف جباية على أساس التبعية السياسية للحفصيني مل              
غ؛ 4.57أو الكوارث الطبيعية الواقعة يف إفريقية أو يف املغرب اإلسـالمي، فلـم تـنخفض قيمتـه عـن                      

باالضطرابات الـسياسية أو اآلفـات       مل يتضرر عيار الدينار احلفصي    "لدراسات حيث   وهذا ما أقرته بعض ا    
1013."الطبيعية، إذ مل تصلنا دنانري ذات عيار منقوص طول العهد احلفصي

وزنه أما الدرهم فقدر  غ،  4.58غ و   4.48أما الدينار يف العهد الزياين فقد كان يتراوح وزنه عموما ما بني           
ـ   1015ن معامالت أهل تلمسان كانت أيضا باملثقال الذهيب والذي يعادله الدينار الـذهيب      كما أ 1014غ، 1.5ب

.وكذلك الدراهم الصغرية
ـ غ  1.05ولقد وجدت دنانري الزيانية منقوصة الوزن يف بعض الفترات، إذ كانت أدىن قيمة هلا بعيار               ى عل

علما بأن أعلى قيمة بلغها هذا ، )م1410-1401/ هـ 813–804(عهد السلطان أيب عبد اهللا حممد األول    
ـ 718-707(يف عهد السلطان أيب محو األول غ  4.66يالدينار ه  وهي الفترة اليت 1016،)م1318-1307/هـ

أعقبت احلصار املريين على تلمسان، فقد ضرب بنو عبد الواد هذه السكة تعبريا عن فرحهم ذا الفرج، حىت                  
ل ذلك يدل على أن الدولة الزيانية قد انتعش اقتصادها بعـد هـذه              ولع 1017،"فرج اهللا  بما أقر "كتبوا فيها   

.األزمة الطويلة
ـ 866-834(واخنفاض قيمة الدينار علـى عهـد الـسلطان أيب العبـاس املعـروف بالعاقـل                /هـ

ويدل ذلك على أن الدولة الزيانيـة       1018،)غ2.22(حىت أصبحت قيمته تعادل نصف دينار       ) م1430-1461
من ضعف اقتصادي يف هذه الفترة، فال ريب أن ااعة الواقعة بتلمسان يف فتـرة حكـم هـذا                   كانت تعاين   
.قد أثرت على العملة فلم تعرف صعودا حينها1019م؛1438/هـ842السلطان سنة

ويسك : "وقد عرفت العملة الزيانية ضعفا أيضا يف الفترة املتأخرة؛ وكان الوزان قد أشار إىل ذلك قائال
، غري أن القطعة )اخلفيفة(ودا من الذهب الرديء كالدنانري اليت تسمى يف إيطاليا بسالتشي امللك نق

الواحدة منها تساوي دينارا وربعا إيطاليا لكوا كبرية جدا، ويسك أيضا نقودا فضية غري خالصة، 

.  227، ص نظم احلكم يف دولة بين عبد الواد الزيانية: ، بوزياين الدراجي262، ص جباية يف العهد احلفصي: صاحل بعيزيق-1012
.263، ص املرجع نفسه-1013

p 171, 251.- Atalla Dhina: Royaume Abdaloudide.1014

.18، 11-10، ص األوزان واملكاييل اإلسالمية: رت هانتسقال: غ، أنظر4.722املثقال الواحد يساوي الدينار الذهيب ووزنه -1015
.  228، ص املرجع السابق:بوزياين الدراجي-1016
.86/ 3الستقصا،ا: ، السالوي198/ 7العرب،:ابن خلدون-1017

1018 - Atalla Dhina : Les Etate de l'Occident musulman, p 214.
.33، ص البستان: رمي، ابن م221، ص روضة النسرين: ابن صعد-1019
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نها وال شك يف  أن هذا الضعف راجع إىل عدة عوامل م1020،"وأخرى حناسية متفاوتة القيمة والنوع
.اقتصادية ومنها سياسية

فعلى اعتبار أن قيمة العملة تعرب عن الضعف االقتصادي ألي دولة أو قوا؛ فإن قيمتها مل تتغري دائما بفعل                   
املصادر املغربية حـول     هبالنسبة للدينار احلفصي، على عكس ما سجلت       ه، وهذا ما رأينا   ثااعات أو الكوار  

ااعات الواقعة يف املغرب على عهد الدولة املوحدية، كذلك هو احلال بالنـسبة  اخنفاض قيمة العملة يف بعض     
من أن املصادر مل تشر إىل ذلك مباشرة؛ إال أن قيمة العملة قد عرفت اخنفاضا يف بعض            مللدولة الزيانية، فبالرغ  

. سببا يف ذلكالسياسية واالقتصادية وااعات والكوارث الطبيعية تفتراا، وقد تكون االضطرابا
أن نشري هنا إىل أن ظاهرة الغش يف العملة اليت كانت منتشرة يف املغرب األوسط على غرار املناطق سوال بأ

األخرى من الغرب اإلسالمي، وظاهرة الغش يف العملة إمنا تكون يف فترات الضعف االقتصادي واالضطرابات               
1021".املدلسني"ذه الظاهرة وأمرهم بإنزال العقاب ؤالء السياسية، بالرغم من مواقف الفقهاء إزاء ه

-647(كما أن مواقف السلطة حيال هذه الظاهرة كانت متشددة، فقد قطع السلطان احلفصي املستنصر             

ـ  675 ـ 660التعامل بالعملة النحاسـية الـيت ضـرا سـنة     ) م1276-1249/هـ ومساهـا  م 1261/هـ
1023.يس ومعاقبة كل من قام بذلكنتيجة إفسادها بالتدل1022،"احلندوس"

ليجعـل  مل يكن احلضور القوي للسلطة احلفصية يف جباية ومدى حمافظتها على العملة من الغش والتزوير،              
عليه بعض املناطق األخـرى اخلاضـعة للـسلطنة    تمنها منطقة تضرب فيها نقودا مغشوشة، خبالف ما كان  

بقاء العملة احلفصية عملة ثابتة نـسبيا يف أغلـب   افسر أيضاحلفصية خصوصا منطقة اجلريد، ولعل ذلك ما ي      
1024.الفترات كما سبق وأن أشرنا

غري أن ذلك مل مينع الناس من التعامل بالدراهم املغشوشة يف جباية، خصوصا عندما أفىت الفقهـاء جبـواز                   
يل مل تعد مدلسة ويعين ذلك      التعامل ا ألا أصبحت بعد تداوهلا عملةً مصطلحا عليها كما هي حاهلا، وبالتا            

1025التعامل ـا، لأن قيمتها تبلورت وضبطت، وذلك حفاظا على رؤوس أموال الناس من التلف إذا ما بط              

فيـه،   دإن كان اجلزء املشوب بالفضة من النحاس معلوما قدره ال يـزا           : "ويف ذلك يضيف الونشريسي قائال    
وغريهم من املتعاملني، جاز طبعها على ذلـك وجـاز          واشتهر ذلك عند اخلاصة والعامة من أهل دار السكة          

1026."التعامل ا، ألا أمنا من التدليس ا

ذلك ما  وقد كان الناس يبحثون عن شرعية لتعاملهم بالدراهم املغشوشة من خالل سؤاهلم للفقهاء، ولعل               

.23/ 2وصف إفريقيا،-1020
.299، ص النوازل الفقهية واتمع: حممد فتحة-1021
.38، ص تاريخ الدولتني: الزركشي-1022
.658/ 6العرب، : ابن خلدون-1023
.  281، ص جباية يف العهد احلفصي: صاحل بعيزيق-1024
.279، ص جباية يف العهد احلفصي: صاحل بعيزيق-1025
.129/ 6املعيار املعرب،-1026
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سي حول إبدال العملة اجلديدة اليت      لنا بعض النوازل اخلاصة بالفترة، خصوصا النازلة اليت أوردها الونشري          هبينت
إن كانا بوزن جائز على حكم املراطلـة وإن         "ضربت يف جباية بالعملة اجلرودية، فقد أفىت الفقهاء جبواز ذلك           

عن قوم  : "ا سئل عنه الوغليسي   ممويتبني ذلك أيضا     1027،"كانا بال وزن جاز مع التساوي مطلقا مع التفاضل        
يأكلون، فيخرج هذا من عنده الدراهم اجلديدة، وخيـرج آخـر اجلروديـة           يشترون سلعة مثل امللح والشاة ل     

1028".عئوالقراريط والصغار مثال فيخلطون ذلك ويدفعون للبا

وقد انتشرت ظاهرة التعامل بالدراهم املغشوشة يف تلمسان أيضا، وذلك ما بينه العقباين عند كالمه عـن                 
ت سائر البالد املغربية حىت كادت أن تطيح بـرؤوس أمـوال            ، مبينا أن هذه الظاهرة عم     "الدراهم املبهرجة "

إن فساد سكة املسلمني وغش درامههم قد عم وقوعه ذه البالد املغربية بأسرها، ومل يقع ملادة : "الناس، فيقول
حىت كادت رؤوس أموال الناس تنقرض من أيديهم بغالء األسعار يف كل شيء، لطـي                ةذلك حسم وال إزال   

1029".جار فإنا هللا وإنا إليه راجعونئبيعات بالزيوف عن قيم العدل حىت يف األكرية واالستالعدد يف امل

ويظهر أن مواقف الفقهاء حيال ذلك كانت متشددة، فقد أكد العقباين على ضرورة إنزال العقاب ـؤالء     
حمـدثها  هـر  وإذا ظهرت دراهم مبهرجة فليشتد فيها ويبحث عن أصلها؛ فإن ظ          ": بالضرب والسجن فيقول  

أو متعددا فليشدد يف عقوبته ويطوف به األسواق، مما يكون نكاال لغريه وردعا هلم مما يرى من عظيم ما    مفردا  
، ويأمر من يتعاهد ذلك بالتفقد حىت تطيب درامههم ودنانريهم ذا، مما            ىبه، وحيبسه بعد على قدر ما ير      لنز

1030".يعم نفعه دينا ودنيا وترجى به الزلفى والقرىب

نازلة سئل عنها حممد بـن مـرزوق،      هكما أن تلمسان أيضا كانت منطلقا للغش يف العملة وذلك ما بينت           
حيث تصور لنا مظاهر الغش يف السكة وتعامل الناس بالدراهم الناقصة، علما بأن الوزن املعمول بـه يف دار                   

46هلا تصل حبساب محالة انتقاصهدرمها لألوقية الواحدة، ويف42فيها يقدر حبساب   رالسكة حسب ما ذك   

درمها لألوقية، وقد ذكر يف هذه النازلة بـأن         56درها لألوقية، وقد يبالغون يف هذا الغش حىت تصل حبساب         
ناقصة بالتواطؤ بني صاحب الفضة واليهود العاملني بدار السكة، وذلك           ةهذه الدراهم قد خترج من دار السك      

عدم ثبات عملة الدولة الزيانيـة وتقهقرهـا يف بعـض    رذا رمبا ما يفسوه1031،"لقلة الضبط وغلبة الفساد  "
.الفترات

.78-77/ 5املصدر نفسه،-1027
.  ب 23/ 2الدرر املكنونة،:املازوين-1028
. 105، ص حتفة الناظر وغنية الذاكر-1029
.104، ص املصدر نفسه-1030
.أ 516–ب 515/ 1الدرر املكنونة، : املازوين-1031



207

نفاد األقوات وحالة األسواق أوقات المجاعات-4أ
نظرا ألن ااعة تفرض على الناس زيادة الطلب على املواد الغذائية وسعيهم إىل تأمينها، فإن ذلك حتمـا          

سلطة وكذا من خمازن الناس، خصوصا إذا كانت هذه ااعات طويلـة            يؤدي إىل نفاد األقوات من خمازن ال      
: األمد،  فيذكر ابن خلدون نفاد األقوات بتلمسان يف ااعة الواقعة ا أثناء احلصار املريين الطويـل فيقـول              

1033حىت أصبح أهلها جيلبون الطعام من خارج تلمسان خفيـة،        1032،"واستهلك الناس أمواهلم وموجودهم   "

ـ  (ابن صعد عندما حتدث عن جماعة وقعت يف عهد الشيخ املاوسي           هك ما أورد  ومثل ذل  ، )م1469/هـ874ت

1034".اشتدت ااعة وفرغت خمازن الطعام من كل اجلهات: "قائال

أهـل  لويتوجه الناس عادة أوقات ااعات بالشكوى حول نفاد الطعام إىل سالطينهم، ومثل ذلك ما فع             
فلم يطق السكان حتمل هذه ااعة واشتكوا إىل امللك، فأجـام    "هلم بسبب احلصار،    تلمسان نتيجة ضيق حا   

وذلك يـدل  1035،"بأنه قابل أن يطعمهم حلمه لو كان يكفي إلعالتهم مجيعا إذا يعدهم خبسا بالنسبة لوالئهم    
لطان حينـها على عجز السلطان عن تلبية حاجيام لقلة اإلمكانات، وتضيف نفس الرواية بأن غذاء هذا الس            

1036.بسيطا جداكان 

استدعى خازن الزرع صبيحة يوم الفرج حىت يسأله كم بقي مـن األهـراء             ذوكان السلطان أبو زيان وقتئ    
كما بعث أحد السالطني إىل أهل البلـد      1037واملطامري املخزنة بالطعام فأجابه بأنه مل يبق سوى قوت يومني،         

يدعى  1038ن فلم جيد عندهم، حىت زوده بذلك أحد الصلحاء        ليشتري منهم الزرع يف وقت غالء وقع بتلمسا       
1039.حيىي بن عبد اهللا بن حممد بن عبد العزيز

فـالتمعن   ،لكن من املستحيل أن نضع حالة السالطني وعامة الناس أوقات ااعـة يف كفـة واحـدة                
خمازن الـسلطان أيب     أن السالطني مل يشكوا قط من العوز، فقد ظل الطعام يف           ؤكدهذه النصوص جيعلنا ن    يف

زيان بالرغم من طول احلصار، كما أن السلطان الذي احتاج إىل الزرع استطاع أن يؤمنه دون صعوبة تذكر،                  
.  خبالف عامة الناس الذين عجزوا حىت عن تأمني لقمة من اخلبز، فتكون أول فئات اتمع هالكا باجلوع

ت تشهد حركة غري عادية، فال شك يف أن أغلبها يتعطـل            أما عن حالة األسواق أوقات ااعات فقد كان       
نتيجة نفاد األقوات من جهة، وتعذر جلب املنتجات الزراعية واحليوانية الضرورية من البادية من جهة أخرى،                

عقلّ كل مرفق وأعز وجدان ما ينتف"حني م 1234/هـ632وذلك ما عرف وقت ااعة الواقعة باملغرب سنة
".حلطب والتني واخلضر والفواكه وما جيلب من البواديبه الناس من ا

.128/ 7العرب،-1032
.27، ص البستان: ابن مرمي-1033
.230، ص روضة النسرين: ابن صعد-1034

.18/ 2وصف أفريقيا، : احلسن الوزان-1035
.املصدر نفسه-1036
.199/ 7املصدر السابق، : ابن خلدون-1037
.40، ص البستان: بن مرمي-1038

.40، ص املصدر السابق: ابن مرمي: فقيه صاحل من أهل تلمسان له كرامات مشهورة، أنظر -1039
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وأما أسواق املدينة يف هذه ااعة فلم يكن يوجد ا ما ينطلق "ووصفت حال األسواق بدقة إبان هذه ااعة 
عليه اسم شيء بوجه من الوجوه، واحلوانيت مغلقة وما يبقى ا من يلبس ثوبا يساوي عـشرة دراهـم إال                    

1040".تغرية اخللقة، وتغريت الصور اجلميلة وتنكرت الدنيا باستيالء ااعةاألطمار امل

كما أن األسواق يف أوقات ااعات كانت مكانا لتجمع الناس حبثا هلم عن الغذاء، بل حتولت إىل ميـدان                   
شعري الذي ظهر   للمنافسة عليه، وهو ما وقع يف ااعة املذكورة أعاله، حيث تنافس الناس أثناءها على خبز ال               

يف األسواق، فلم حيصل عليه إال األقوياء، يف حني مل يتحصل الشيوخ والعجائز واألطفال حىت علـى لقمـة                   
1041.واحدة من هذا اخلبز

ر مل تشر إىل ذلك، لكن مثة إشـارة         وبالنسبة حلالة األسواق يف املغرب األوسط أوقات ااعات فإن املصاد         
حول تعطل أسواق تلمسان بفعل جائحة ) م1494/هـ900تـ (مجته البن زكري مهمة أوردها ابن مرمي يف تر

وبذلك تعدت آثار هذه 1042،"نزلت ثلجة عظيمة وتعطلت منها األسواق وادمت منها الديار       : "الثلج فيقول 
.اجلائحة من اخلراب االقتصادي إىل اخلراب العمراين

حال أسوأ، لكن ذلك ال يعين أن حركتها التجارية قد صحيح أن األسواق أوقات ااعات كانت تؤول إىل   
شلت متاما، بل ظلت قائمة يف مثل هذه األوقات على أن تكون املبيعات فيها خصوصا الغذائية منـها غاليـة          

. األمثان، إضافة إىل ظهور أغذية غريبة وحلوم حمرمة لضرورة اقتضتها أزمة اجلوع
ولت احلديث عن ااعة الواقعة بتلمسان إبان احلصار املـريين هلـا،            ولقد دلت على ذلك املصادر اليت تنا      

فاحلركة التجارية ظلت قائمة يف أسواق تلمسان، وبيعت فيها كل األغذية الضرورية منها والكمالية وحـىت                
بق اخلضر والفواكه لكن بأمثان عالية؛ وهذا ما بينه ابن خلدون عندما ذكر لنا مجلة أسعار هذه املواد، وقد سـ    

ا يف موانئ تلمسان كتـنس وشرشـال        وأن أشرنا أيضا أن التجار اآلراغونيني كانوا جيلبون سلعهم ويبيعو         
إضافة إىل ذلك فقد بيعـت يف        1043واجلزائر ووهران، فينقلها التجار خفية إىل داخل تلمسان لبيعها بالغالء،         
حلاجة الناس إليها يف مثل هذه       1044،أسواق تلمسان حلوم اجليفة والقطط واحليات والسباع والكالب الفئران        

. األوقات حىت ال يهلكوا جوعا
وال شك أن كمية األقوات ونفادها أو بقاءها يتوقف على طول زمن ااعة أو قصره، كمـا أن حركـة                    

األقوات من األسواق وخـصوصا اخلـضر       األسواق تتحكم فيها طبيعة ااعة إن مل نقل مسبباا، فقد تعدم            
ااعات الناجتة عن اجلوائح اليت لك الزرع والضرع، أو حىت تتعطل األسواق متاما بسبب جائحة والفواكه يف

السيل أو الثلج كما رأينا، يف حني تظل قائمة ويباع فيها خمتلف األغذية وحىت احملرمة يف ااعات الناجتة عـن     
. سوء األوضاع السياسية وما يتبعها من حصارات وحروب 

.325، 319-318، ص )املوحدي(ان املغرب البي: ابن عذاري-1040
.325، ص املصدر نفسه-1041
.40، ص املصدر السابق-1042

1043- Dufourcq : L’Espagne catalane, p 371.
.86/ 3االستقصا،:، السالوي198/ 7العرب، -1044
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الغذائي السائد أوقات المجاعات النمط-5أ
تقتضي أوقات ااعة من الناس السعي الدؤوب من أجل تأمني الغذاء، ونظرا لكثرة الطلب على الـسلع                 
الغذائية كانت أمثاا ترتفع ويندر وجودها يف األسواق، فتحدث بذلك حالة الالتوازن يف النمط الغذائي الذي                

.اعةاعتاده السكان يف غري أوقات ا
بتخزينه حتسبا اوال جدال يف أن الناس أوقات ااعة يتوجهون إىل استهالك خمزوم من الغذاء، والذين قامو    

ملثل هذه األوقات يف مطامري تعمل حتت األرض، من أجل ختزين املزروعات كـالقمح والـشعري واحلنطـة                  
1045د القابلة للتخزين يف مكان يكون مالئما لذلك،       والفواكه واليت يأكلوا يابسة فيما بعد، وغريها من املوا        

ومل يكن الناس يقومون بتخزين خمتلف املزروعات والثمار فقط بل حىت اللحوم القابلة للحفظ أيـضا والـيت                  
1046.واليت تصبح صاحلة لالستهالك ملدة طويلة بعد إعدادها" القديد"يسموا بـ 

ك أغذية مل يألفوها من قبل بسبب انعدام الغذاء، منها مـا هـو              يتوجه الناس يف أوقات ااعة إىل استهال      
غريب ومنها ما هو حمرم، كما يلجأ الناس يف مثل هذه األوقات إىل القطف وااللتقاط السـتهالك خمتلـف                   

1047.النباتات الربية حىت يقيموا  ا أودهم

ـ 632قعة باملغرب سنة  ولدينا قائمة لبعض األغذية اليت استهلكها الناس وقت ااعة الوا          فقد م،  1234/ه
أكلوا طحينا من نواة الزيتون الذي كان غذاء أهل البوادي املقفرة، فيجلبه الضعفاء يف مثل هـذه األوقـات                   
ليقتاتوا منه مث يبيعون فضالم، وقد أكل الناس يف هذه ااعة نبات النارنج حيث أقبلوا على شرائه بكثرة دون  

الذي يشبه  " تابودا"و حلوا، واقتاتوا فيها أيضا خببز يباع يف األسواق يعمل من نبات             علمهم إن كان حامضا أ    
االقصب، ينبت يف الصهاريج والسواقي واألار، فيجففونه ويطحنونه ويعملون منه خبزا، كما أم طبخـو              

1048.عصائد من نوار نبات اخلروب يف مثل هذه األوقات العصيبة

مل تشر إىل أهم األغذية اليت تناوهلا الناس أوقات ااعـات الواقعـة بـاملغرب               ومن املؤسف أن املصادر     
زمـن  األوسط، ونستثين من ذلك ما أورده الوزان عن غذاء السلطان الزياين وقت ااعة احلاصلة بتلمـسان          

ون كان عبارة عن مزيج من حلم حصان وحبوب شعري كاملة، وورق ليمـ            "احلصار املريين، فيذكر أن غذاءه      
وقات ااعات قد عرف تقهقرا فإذا كان النظام الغذائي للفئات احلاكمة أ1049،"وأشجار أخرى ليزداد حجمه

أن عهدوا حياة النعيم والترف، فكيف بغذاء عامة الناس وقتئذ؟ واليت بينت املصادر أم أكثـر الفئـات                  بعد  
.وأوهلا هالكا باجلوع

اليت اقتات ا السكان اضطرارا، فيقول ابن نظيف احلموي عن ااعة            أما األغذية احملرمة فهي حلوم اجليفة     
عنه حبيث أم أكلوا امليتة      وفيها كان يف الغرب من الغالء ما ال يعرب        ": م1223/هـ620الواقعة باملغرب سنة  

.290، ص البستان: ، ابن مرمي90، ص مسالك األبصار: العمري-1045
.306، ص نفسهاملصدر ، املصدر نفسه-1046
.101، ص حول ااعات واألوبئة باملغرب خالل العصر الوسيط: حممد األمني البزاز-1047
.101، ص املرجع السابق: ، حممد األمني البزاز326-325، ص )املوحدي(البيان املغرب: ابن عذاري-1048
.18/ 2وصف إفريقيا،-1049
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كلـوا  وإضافة إىل استهالك الناس للحوم اجليفة من احليوانات ذكرت بعض املصادر أن الناس أ    1050،"مجيعها  
جثث املوتى يف بعض ااعات الواقعة باملغرب األوسط، يقول ابن خلدون يف ااعة الواقعة بتلمـسان أثنـاء       

وإيراد هذه الرواية بصيغة التـشكيك       1051،"حىت لزعموا أم أكلوا فيها أشالء املوتى من األناسي        : "احلصار
ليت نقل عنها ابن خلدون، ويضيف حيىي بن خلدون      يوحي بطابع املبالغة من قبل الروايات الشفوية أو املصادر ا         

ـ 776أيضا أن الناس قد أكلوا بعضهم بعضا يف ااعة الواقعة باملغرب األوسط سـنة           : فيقـول م 1374/هـ
1052".واشتملت هذه على جماعة شديدة أكل فيها بعض الناس بعضا"

نات احملرم أكلها، مثلما فعل أهل تلمسان       إضافة إىل حلوم امليتة استهلك الناس أوقات ااعات بعض احليوا         
كما اضـطر    1053إذ أكلوا القطط والفئران واحليات والسباع والكالب والضفادع وجلود البقر والعقارب،          

1054.الناس يف هذه ااعة الشديدة إىل أكل غائطهم بعد أن جعلوه يف الشمس حىت يبس وطبخوه

وجعلتهم عرضة لكثري من األمراض الفتاكة واألوبئة اليت         والشك يف أن مثل هذه األغذية قد أضرت بالناس        
لوبـاء  يكثر انتشارها يف أوقات ااعة ملثل هذه األسباب، فتزيد من وترية هالكهم إذا اجتمع عليهم اجلوع وا     

. وهو ما سنفصل فيه يف الفصول التالية
ظاھرة الدین والسلف والرھن أوقات المجاعة-6أ

إنـسان  ت اليت عصفت باملغرب األوسط زمن الدراسة واقعا اقتصاديا مريرا صعب على        لقد أفرزت ااعا  
هذا اتمع معايشته، فإضافة إىل حركة األسعار، كانت ظاهرة الدين والسلف اليت جلأ إليها الناس وقتئذ كحل      

. راهن هلذه األزمة مظهرا اقتصاديا آخر متخض عن ااعة
هرة طبعت احلياة اليومية لإلنسان القروسطي نتيجة الفقر واحلاجة وقلة ذات           صحيح أن الدين والسلف ظا    

اليد وضعف دخله الفردي، غري أن سين اجلدب أيضا جعلت تعامل الناس بالدين والسلف ضرورة ال منـاص                  
1055.منها كحل جذري ألزمة اجلوع

ات املسغبة، ويأيت يف مقدمة ذلك لقد جسدت لنا بعض النوازل مظاهر جلوء الناس إىل سلف الطعام يف أوق    
، ويف هذا الصدد يذكر لنا املازوين نازلـة     "ضرورات القوت "القمح والشعري وتتبعها احلنطة على اعتبارها من        

عمن أجلأته الضرورة لسلف القمح والشعري من موضـع، ويعطـي   : "فيقولسئل عنها عبد الرمحن الوغليسي   
، وحاجة أجلأته يف مسغبة وقعت باجلميع، وما احلكم إن احتـاج            لصاحبه عوضا منه من موضع يليه هو أيضا       

اشتراط ذلك أو التفهم عليه ألنه من الربا وإن يسلفه كما سلف             زال جيو : املدفوع له ومل حيتج الدافع فأجاب     

.84، ص التاريخ املنصوري-1050
. 69، ص )تاريخ الدولة الزيانية(روضة النسرين : ، ابن األمحر 189/ 7العرب،-1051
. 326/ 1بغية الرواد،-1052
. 758ص اليواقيت العصرية،: ، ضمنإرشاد الشيخ والشارخ: ، ابن املوقت املراكشي86/ 3االستقصا،:السالوي-1053
. 69، ص )تاريخ الدولة الزيانية(روضة النسرين :ابن األمحر-1054
حلقات مفقودة من تاريخ احلضارة يف      : ، ضمن أساليب التعامل واإلشكاليات املطروحة   : ظاهرة الدين والسلف يف اتمع املغريب خالل العصر الوسيط        : بوتشيش -1055

.36-35، ص 2006دار الطليعة،: ، بريوت1، ط الغرب اإلسالمي
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1056".الناس من غري تفهيم جاز أن يعطيه بغري موضع قبضه

الفادحة علـى أن     ةبعض األغذية الرديئة أو البضاع     وقد أجلأت الضرورة الناس يف وقت الشدة إىل سلف        
يردوها بعد أوقات ااعة سليمة، فاحتاج الناس إىل البحث عن شرعية ذلك من خالل سؤاهلم الفقهاء، ومثل                 

ال جيوز؟ وإن أجلأت الـضرورة  هل جيوز سلف املبلول من احلنطة بعد يبسه أو         : "ذلك ما سئل عنه الوغليسي    
جيوز ذلك ملن ال شرط له، وال جيب عليه إال مثل ما أخذ ألن االشتراط               : ... سعر، فأجاب ألجل غالء ال  إليه  

1057".يف السلف ممتنع

هل يباح يف مثل هذه البضاعة الفادحة الواقعة عندنا بـاملغرب يف      : "وكذلك ما سئل عنه أبو قاسم الربزيل      
ذلك إحياء النفوس؟ وقد علمتم ما مـات يف          هذه السنة سلف الزرع املبلول أو الفاسد ليأخذ صحيحا ملا يف          

هذه السنة من اخللق باجلوع، وتتقلدون القول بذلك وترجحونه على املشهور لقلة مواساة النـاس وإمهـاهلم             
سلف اليابس واملبلول جائز وقد أخذ من قوله يف املدونة يف تـسليف             :... أحوال الضعفاء واملساكني فأجاب   
سلم مثنه لكان أكثر مـن      خنا اإلمام ابن عرفة يفيت به ويعتل بأنه لو باعه وأ          الزرع ليحصده ويدرسه وكان شي    

هو حمض منفعة للمتسلف، وذا أقول إذا بلغ املال إىل ما ذكرت، وإن كنت أستحسن أنه يستلف                 سلفه إمنا   
شرط فهذه  وينوي الدافع أنه أتاه قبله، فيكون إذا أعطاه جديدا مخس قضاء وخيرج من اخلالف، وإن أىب إال ال                 

1058".ضرورة تبيح احملظور

ولقد ذكر السائل أن هذه ااعة مشلت املغرب كله دون أن يذكر سنة وقوعها، لكنها نوهت إىل نتائجها                  
، فالفقهاء أباحوا سلف    الوخيمة، وهي موت خلق كثري، فضال عن قلة مواساة الناس للفقراء واملساكني آنذاك            

.جة الناس له يف هذه الشدةهذا النوع الرديء من الطعام حلا
كما أن الفقهاء قد أجازوا سلف الزرع األخضر والفول األخضر حلاجة الناس له أوقات ااعة، ويف ذلك                 

هل جيوز سلف املبلول من احلنطة أو ال جيوز : "يذكر املازوين هذه النازلة اليت سئل عنها عبد الرمحن الوغليسي      
جيوز ذلك ملن ال يشترط وال جيب عليه إال مثل مـا            :.. ء السعر، فأجاب  وإن أجلأت الضرورة إليه ألجل غال     

1059".أخذ ألن االشتراط يف السلف ممتنع واهللا أعلم

وقد يكون إىل أجل -املدين والدائن-وقد يكون هذا الدين أو السلف إىل أجل مسمى يتفق عليه الطرفان     
شاكل بني الطرفني نتيجة عدم قدرة املدين عن سداد دينه يف           غري معلوم، وغالبا ما يترتب عن ذلك مجلة من امل         

ك ما الوقت املتفق عليه، فتلجئه الضرورة إىل رهن ممتلكاته كعقار أو أغراض أخرى كضمان يف يد الدائن، وذل
عن بدوية رهنت بيتا هلا يف الـشدة يف     : "بينته بعض نوازل الفترة، فذكر الونشريسي نازلة سئل عنها الزواوي         

ة القصر وفيها مطمورتان يف سبعة دنانري، وحازه املرن، وأخو املرأة حاضر يف املرتل ومل  ينكر ومل يغري                   ساح

.ب 41/ 2الدرر املكنونة،-1056
. ب 41/ 2ة،الدرر املكنون: املازوين-1057
.أ 41/ 2املصدر نفسه،-1058

.املصدر نفسه-1059
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1060".عليها

وعلى اعتبار أن جلوء الناس إىل رهن ممتلكام حل مؤقت بالنسبة للمدين، فإن هلذا الرهن أيضا أجل، ويف                  
رتب يف ذمتها لرجل مثن قمح ورهنت عن امرأة ت"العقباين  ذلك يذكر لنا الونشريسي يف نازلة سئل عنها قاسم          

يف ذلك دارها، فلما مت أجل الرهن جاء إىل املرأة فوجدها مريضة هي وزوجها، وذلك يف سنة املسغبة وطلب                   
هذا يشتري منك الـدار،     : منها دينه، وهددها إن مل ختلصه بأا ختلصه يف دار أمينة، وقدم هلا رجال وقال هلا               

كم فيك، فخافت على نفسها من قوله بتهديده إياها ووافقته على البيع ودفع هلا ثالثة دنـانري ذهبـا،             وإال حي 
وقبضت ما ذكر، والدار حينئذ     هذا الذي وجب لك، وإن مل تبيعي هلذا الرجل نفعل بك كذا، فباعت            : فقال

ذكور، فهل هلا القيام أو ه املتساوي الستني، وأرادت اآلن القيام على املشتري ألجل مرضها وخوفها على الوج
وحىت عند انتهاء أجل الرهن يقع املدين يف املشاكل من جديد، من بينها أنه إذا مل يـدفع                   1061،"هلا؟  ال قيام   

الدين املترتب عليه تؤخذ أمالكه، أو جيرب على بيعها قسرا بأخبس األمثان، ناهيك عن التهديد والضغط  النفسي  
.الذي يتلقاه من قبل الدائن

ئ الناس يف جمتمع املغرب األوسط إىل التعامل بالدين والرهن، فإن كانت أزمة اجلوع ضرورة ملحة تلج      إذا
ذا عجز املدين عن دفع ما عليه مـن  هذا النوع من التعامل قد يوقع الناس يف مشاكل ال حصر هلا، خصوصا إ            

. يت رمبا خيسرها إذا ما عجز عن الدفع أيضاديون، وغالبا ما يلجأ يف مثل هذه احلاالت إىل رهن ممتلكاته وال
تعذر إنفاق السلطة على عابري السبیل والحجاج أوقات المجاعات -7أ

نظرا ألن املغرب األوسط كان طريقا ملرور املسافرين واحلجاج القادمني من األندلس واملغرب األقصى، فإن         
بتوفري املأكل واملأوى املناسب هلم، لكن نتيجة        السلطة كانت مسؤولة حتما بالتكفل ؤالء وحسن ضيافتهم       

للضعف االقتصادي الذي يلحق بالدولة أوقات األزمات، فإنه يتعذر عليها اإلنفاق على هؤالء، وهذا ما بينـه   
. نص يف رحلة العبدري

ـ 688فالعبدري الذي مر بتلمسان يف رحلته سنة         ى أو باألحر كان قد وجدها يف وقت شدة      م1289/ه
حلت به زمانة الزمان،    مث وصلنا إىل مدينة تلمسان فوجدناها بلدا        : "جماعة بسبب قحط ويتبني ذلك من قوله      

ب ذلـك مل    وبسب 1062،"وأخلت به حوادث احلدثان، فلم تبق به عاللة، ومل تبصر يف أرجائه للظمآن باللة               
لف حاج، ومل يعطهـم سـوى      حاكمها اإلنفاق على احلجاج الواردين عليها الذين يقارب عددهم أ         يستطع  

.لكل واحد منهما دينارا واحد
وقد وصف العبدري أيضا أغرب مشاهداته يف املغرب األوسط آنذاك؛ وهي أن منصورا صاحب مليكش              

قد تعذر عليه أن يضيف مجاعة من احلجاج يقارب عددهم العشرين ولو لليلة واحدة                -من أعمال تلمسان  -
يا أهل الدوار هؤالء ضيفان اهللا، ومن حيمـل         : "ادي على أهل الدوار ويقول    بسب هذه الشدة، حىت أخذ ين     

.102/ 5املعيار املعرب،-1060
.102/ 5املعيار املعرب، -1061
.9، ص الرحلة املغربية-1062



213

وهذا  1063،"منهم إىل بيته واحدا، وجعل يكرر ذلك كما يصنع أهل املدر، فلما مل جيبه أحد منهم ولّى عنهم                 
تـصاد  يعرب ال حمالة عن احلال الذي وصلت إليه تلمسان وضواحيها جراء هذه ااعة أو الشدة اليت أكت اق                 

الدولة، ومل يتأثر سكان تلمسان وضواحيها ا لوحدهم؛ بل مست حىت احلجاج الواردين عليها، وقـد أدى                 
ذلك إىل تعطل طريق احلج،  وانصراف احلجاج عن تلمسان وضواحيها عندما يصل إىل مسامعهم ما حل ا                  

.من زمانة وجهد
العالقة بین األجور وحركة األسعار أوقات المجاعات -8أ

دراستنا ملستوى املعيشة يف جمتمـع      لقد سبق وأن أشرنا إىل أجور بعض املوظفني وإىل بعض األسعار عند             
املغرب األوسط يف غري أوقات ااعة، وإذا كانت القدرة الشرائية حتدد بالعالقة بني األسعار واألجور، فـإن                 

هذا إذا قلنا بأن الدولة عة، فال شك أا تنخفض،قيمتها حتما ستتغري مع موجة الغالء الذي تفرضه أوقات اا
.  يف مثل هذه األوقات ستستمر بدفع أجور خمتلف الفئات العاملة

مل تكن مصادرنا لتشري إىل ذلك لكن ميكننا القيام ببعض املقاربات الستقراء ذلك، فقد أسـلفنا الـذكر أن          
ـ  8ق   أجرة القاضي ببجاية خالل النصف األول من       ـ كانت  ه 150دينارا وهـو مـا يعـادل      15تقدر ب

ـ  1064،درمها دنانري يف ااعة األقرب إىل هذه 8وعلى اعتبار أن القمح من ضروريات الغذاء والذي قدر مثنه ب
فر لعائلته سوى أقل    فإن هذا القاضي ال يستطيع أن يو      1065م،1348/هـ749الفترة وهي اليت وقعت بإفريقية    

احد، وهلذا ميكننا القول أن هذا القاضي كان يعيش يف حالة من الفقر ومستواه الوخالل الشهرمن قفيزي قمح 
. املعيشي متدهور جدا وقت هذه الشدة

حالة يف  لكن يف مقابل ذلك ذكر ابن مرزوق سعة حال بعض املوظفني الكبار يف تلمسان وقت أن كانت                  
ـ 791-707(السلطان أيب محو  ضيق عقب انتهاء احلصار املريين عليها، وهي توافق فترة حكم            -1307/هـ

1066.فيذكر سعة حال القاضي عبد الرمحن بن زاغو وكذلك سعة حال من يتوىل خطة موثق) م1388

لكن ليست لدينا معطيات تبني لنا القدرة الشرائية أو املستوى املعيشي هلؤالء إبان احلصار، ولـسنا نعلـم    
ستمرت يف دفع مرتبات هؤالء يف هذه الفترة أم ال، لكن ال شك يف أن               أيضا ما إذا كانت الدولة الزيانية قد ا       

الفترة اليت أعقبت احلصار وهي اليت أشار إليها ابن مرزوق تبني أن الدولة وإن كانت يف حالة الـضيق فإـا                  
كانت تعطي هلؤالء مرتبام، بدليل أن السلطان الزياين أبا محو كان قد عرض على والد ابن مرزوق خطـة                   

األمر الذي جيعلنا نؤكد أن القدر الشرائية هلـؤالء كانـت   1067موثق، والذي رفضها بالرغم من ضيق حاله،    
.مرتفعة ومستواهم املعيشي جيد بالنسبة للفترة املشار إليها

.9، ص الرحلة املغربية-1063
.62، ص مسالك األبصار: العمري-1064

.98، ص األدلة البينة: ابن الشماع-1065
.238-237ص ،املناقب املرزوقية-1066
.238-237، ص املناقب املرزوقية-1067
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مل يتضرروا أما عن املستوى املعيشي لذوي النفوذ العايل يف الدولة أوقات ااعات، فال شك يف أن أغلبهم            
تائج األزمات، وإال فكيف نفسر قيام البعض منهم بالتكفل االجتماعي وتقدمي العون للفقراء واحملتـاجني               من ن 

والتصدق عليهم يف أوقات ااعات، كما سبق وأن أشرنا أثناء احلديث عن اجلهود املبذولة لتجاوز أزمة اجلوع 
.من طرف خمتلف فئات جمتمع املغرب األوسط

الدنيا من اتمع مستواها املعيشي يف غري أوقات ااعة متدنّ فمن البديهي أن حاهلـا            وإذا كانت الفئات  
1068أوقات ااعات ال حتسد عليه، فاألجرة اليت يأخذها الطراز يف تلمسان واليت تقدر بنصف دينار يف الشهر           

سيستمر يف عملـه أو أنـه       خري  ال تكفي حىت لشراء لقمة من اخلبز يف أوقات الشدة، هذا إذ قلنا بأن هذا األ               
. عليه يف مثل هذه األوقات، ناهيك عن الفئات األخرى اليت تعيش يف الفقر الدائمسيؤجر 

ومن املؤسف أننا ال منلك معطيات حول ما إذا كانت الدولة أوقات ااعات تـستمر يف دفـع مرتبـات       
ا تبقى على حاهلا أم أا تنخفض؟ لكن مثـة          العمال؟ أم أا تتأخر يف الدفع،؟ وهل قيمة األجور اليت يتقاضو          

ـ 9إشارة مهمة تبني أن الدولة الزيانية مع مطلع القرن         تدهورت مكانتها كمركز جتاري مهـم مـع        م  15/ه
وصول السفن الربتغالية إىل السواحل الغربية للقارة اإلفريقية، ومع حتول طريق التجارة إىل الشرق عرب مصر أثر  

ضاع االقتصادية والسياسة ا، وبسبب هذا الضعف عجزت الدولة الزيانية عن صـرف             هذا كثريا على األو   
رواتب موظفيها الكبار وقواد اجليش، فأعطتهم رواتب على شكل إقطاعات لألراضي مما زاد يف ضعفها أكثر،     

1069.وجعلها لقمة سائغة يف يد اإلسبان

للمجتمع سيظل قائما يف أوقات ااعة، ولعل هـذه  وال شك يف أن فارق املستوى بني الفئات العليا والدنيا    
املفارقة تتوقف أيضا على حجم ااعة ومدا الزمنية وحدة الغالء الواقع ا، فإذا طالت هذه ااعـة وبلـغ              
الغالء فيها أشده، فال ريب يف أن كل فئات اتمع ستتضرر وتتدهور قدرا الشرائية، ويتدىن مستواها املعيشي 

. بدرجة متفاوتة أيضا، فلم يسبق لنا أن وجدنا إشارة مصدرية حول سلطان أو وزير مات بسبب اجلوعلكن 
للمجاعةةوالدینیة والسیكولوجیالمظاھر االجتماعیة- 2

دينية وسلوكات شىت، كانت يف احلقيقة نتاجا عن إيقاع -ال مراء أن أزمة اجلوع قد أفرزت مظاهر سوسيو
نسان املغرب األوسط، وال شك يف أن هذا اتمع قد ينحي زمن ااعة إىل منحى غري هذه األزمة على إ

طبيعي، فتزداد بعض الظواهر القارة به سلفا من وترية انتشارها، يف حني تتوارى مظاهر جديدة إىل الوجود 
اسة؟ وما هي كنتيجة عن واقع هذه األزمة؛ فما هو وقع أزمة اجلوع على إنسان املغرب األوسط زمن الدر

دينية الناجتة عنها؟ ما هي خمتلف السلوكات اليت يبديها إنسان املغرب األوسط إزاء -خمتلف املظاهر السوسيو
.أزمة اجلوع؟ وما هي حالته النفسية إبان تلك الظروف؟

.39، ص البستان: ابن مرمي-1068
1069 -Mahmoud –Agha Bouayed : Le port de Hunayn, p 333 .
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المظاھر االجتماعیة - أ
الفقرية زمن ااعة كفئة نستهل هذه املظاهر مبحاولة رصد أوضاع بعض فئات جمتمع املغرب األوسط

املتسولني واللصوص، وهي تصنف ضمن الشرائح غري املنتجة اليت شكلت عبئا ثقيال على السلطة اليت وقفت 
فهي فئات مستواها املعيشي جد متدنّ ألا عاجزة عن 1070عاجزة عن التكفل م أو احتوائهم داخل اتمع،

1071.وحىت املسكن املناسب فإا ال جتد إليه سبيالتوفري أدىن ضروريات احلياة من غذاء ولباس 

يف جمتمع مليء 1072ومل تكن مثل هذه الفئات وليدة عصر أزمة اجلوع؛ وإمنا هي نتاج التمايز الطبقي
بالتنوع والتناقض بني عناصره كمجتمع املغرب األوسط، فمن حالة الفقر الدائم إىل هزات وأزمات اجلوع 

فئات على حتمل ذلك فتستمر يف نشاطها املعتاد بل رمبا يزيد اجلوع من حدة انتشارها، املفاجئة؛ مل تقو هذه ال
.وميتهنها من كان يتعفف عن ممارستها سلفا لضرورة فرضتها هذه األزمة

فئة المتسولة أو الشحاذین أوقات المجاعة-1أ
األمر أا تذكر عرضا يف من املؤسف أن هذه الفئة مل حتض باهتمام جاد من قبل املؤرخني،كل ما يف

مصادرنا املتنوعة، إذ ال جدال يف أا تشكل عنصرا من عناصر اتمع، وحسبنا يف ذلك ما ذكره ابن خلدون 
الذي جعل املتسولة منوذجا ومعيارا ليفاضل به بني حايل فاس وتلمسان، ملوحا من خالل ذلك إىل احلال 

خيتلفون يف مطالبهم "فاملتسولة يف نظره 1073كما هو يف وهران،السيئ الذي آل إليه وضعهم يف هذه األخرية
.وباختالف طبائع اتمع الذي حييون وسطه1074"باختالف األمصار يف العمران

وعدا ما ذكره ابن خلدون كانت النصوص األخرى اليت أشارت إىل وجود متسولة يف جمتمع املغرب األوسط 
م يف أغلبها انطباعية، فابن مرزوق مثال مل يكن ليذكر وجود هذه دون ذكر تفاصيل عن حيام أو منط عيشه

الفئة بتلمسان إال عندما تناول سرية السلطان املريين أيب احلسن، مربزا من خالل ذلك خصاله احلميدة يف إيثاره 
1075.للضعفاء والسائلني ورعاية أحواهلم

سا على سؤال قوم اليومي، فهم يف ذلك جيوبون إن النشاط املعتاد هلؤالء املتسولة يف اتمع ينبين أسا
األسواق والطرقات، ويتصدرون أبواب املساجد والقصور لعلهم يكسبون عطف السلطات فتنظر يف أمرهم، 
لكنهم غالبا ما يفشلون يف إيصال أصوام إليها، وجيدون األبواب موصدة أمامهم، وخري دليل على ذلك ما 

الذي امتنع عن مقابلة السلطان ) م13/هـ7من أهل ق(زوين عن الشيخ واضح رواه لنا موسى بن عيسى املا
الزياين يغمراسن، قاصدا بذلك أن يعامله مبثل ما يعامل هذا السلطان الفقراء واحملتاجني الواقفني عند بابه؛ لعله 

ظاهرة التسول يف املغرب : ، نفسه163م، ص 1995سينا للنشر، : ، القاهرة1، ط اإلسالم السري يف املغرب العريب: بوتشيش-1070
.                                                                                                                     178-176، ص التغريات االجتماعية يف البلدان املغاربية عرب العصور:  ، ضمنهـ6ل القرن اإلسالمي خال

. 446، ص جباية يف العهد احلفصي: بعيزيق-1071
.164، ص املرجع السابق:بوتشيش-1072
.336، ص املقدمة-1073
.1/327، 2006منشورات وزارة الثقافة، : ، اململكة املغربيةحبوث ونصوص: تاريخ األمثال واألزجال يف األندلس واملغرب: حممد بنشريفة-1074

.128-127، ص املسند-1075
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ن أما تعلم يا اغمراس: فقال الشيخ واضح"يفطن من غفلته وينظر يف شأن هؤالء بدال من اإلعراض عنهم 
بطول .. وقوف الضعفاء واملساكني وذوي احلاجات ببابك، وما جيدونه يف قلوم من االنكسار ومن أجلة؟

ويتجلى 1076،"احتجابك عنهم، وإمنا فعلت ذلك لك لتتيقض من سنة غفلتك، وتذكر أحوال القاصدين إليك
األوسط حيال السلطة ونصرم غربلنا ذلك أيضا من خالل املوقف املعارض الذي وقفه بعض متصوفة امل

وإن للضعفاء واحملتاجني، ففي ذات السياق يضيف الغربيين عن مساعدة هؤالء للسائلني وإيثارهم بالصدقة،
كانت مواقفهم هذه ممزوجة بالطابع الكرامي اخليايل، وذلك ما أورده يف ترمجته أليب احلسن علي بن حممد 

"له فخصه بالصدقة؛ فيقول الغربيين يف ذلكالزواوي الذي جاءه سائل يسأله قوت عيا أخربين بعض ممن : 
عرضت له ضرورة قوت أتاه يسأله أن ينظر له نظرا يستعني به، وكانت للرجل عائلة، قال فدخل إىل مرتله 
فأخرج يل أربعة أمداد قمحا وقال يل ال تتناول منها إال وأنت على طاهرة، وال تتناول منها امرأة، فحملتها 

ما قال يل وكان ذلك يف آخر الشتاء وأوائل الربيع، فكفاين ذلك وعائليت حىت وصلنا إىل األكل من ولزمت 
1077".حراثتنا بعد دخول زمن الصيف، وهذه من كراماته

ومل تكن ظاهرة التسول يف جمتمع املغرب األوسط تقتصر على عنصر الرجال فقط، وإمنا تشاركهم النساء 
ؤال املرأة الشريفة للصدقة من أحد األولياء بأن شكت إليه حاهلا وحال بناا يف ذلك، وحسبنا يف ذلك س

1078.فآثرها باملال الذي كان ينوي به شراء ما يلزمه للخروج إىل احلج

مل تكن أبواب القصور هي امللجأ الوحيد هلؤالء املتسولة؛ بل كانت املساجد وساحاا أيضا حمط 
بعض املصادر، لعلهم يلقون العطف يف قلوب رواد املساجد، بالرغم من اجتماعهم بكثرة كما نوهت بذلك

مواقف الفقهاء املتشددة إزاء هذه الظاهرة، واعتبارها من األعمال املشينة واملسيئة حلرمة املساجد، خاصة إذا 
ه سؤال ومما ميتنع يف املسجد وهو من منكرات: "كانت أصوات السائلني تعلو ألجل ذلك، حيث يقول العقباين

الضعفاء به، ورفع أصوام باملسألة، ألجل أن الناس جيتمعون فيها فيعطون فيها دون غريها، فوقع يف رواية ابن 
ال حيرمون ويضامون : زاد اللخمي عن مالكالقاسم النهي عن ذلك، قال ابن عبد احلكم وال يعطى فيه سائل، 

1079".من املساجد

الفقيه املازوين وبعده الونشريسي، واليت سئل عنها مجاعة من فقهاء ويف السياق ذاته تضيف نازلة عرضها
املغرب األوسط حول شرعية السؤال يف املساجد هل هو مباح أم ال؟ خاصة إذا تقدم إمام املسجد أو غريه 

: بأمر املؤذن أو شخص آخر بأن يتمشى بالسائل بني صفوف املصلني، فكان جواب الفقهاء بالنفي والنهي
كثرة السؤال يف املساجد فيمنعون من ذلك، ويؤمرون برفق أن خيرجوا، ويسألون على أبواب املساجد وأما "

.أ 45ورقةر، بستان األزها: ب، ابن الصباغ القلعي43، ورقة صلحاء وادي الشلف-1076
.134، ص عنوان الدراية-1077
.ب 26-أ 26، ورقة بستان األزهار: ابن الصباغ القلعي-1078
.42، ص حتفة الناظر وغنية الذاكر-1079
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1080".لكثرة إحلاحهم

لقد بينت بعض نوازل الفترة أن فئة املتسولة يربزون أكثر يف مواقيت معلومة، كميقات كيل الناس وقت 
رجل طلبه سائل فدعاه لوقت كيل الناس، فلما جاء "احلصاد وجين الثمار، ويف هذا الصدد يذكر املازوين أن 

ال : وقت كيل الناس أعطى تلك الصدقة ملسكني آخر فجاء السائل وطلبه، هل يلزمه غرم ذلك أم ال؟ فأجاب
1082،"واحملتاجنييكتال بني يديه للضعفاء"ويضيف ابن مرزوق أن جده كان 1081،"شيء عليه واحلالة ما ذكر

جلوع والتخفيف خالل احلضور الصويف القوي، ودور أقطابه ومتقمصيه من دفع اوهو مثال آخر يتجلى لنا من
فقر هذه الفئات، وقد كان بعض املتسولة يستغلون عطف األولياء فيكثرون بسؤاهلم هلم، فقد كان أحد من 

بأن املتسولة يقصد والد بن مرزوق ويلح عليه بالطلب يف كل مرة حىت انزعج منه والد بن مرزوق، فدعى اهللا
1083.يكفه عنه فشلت يد هذا السائل

إن املتسولة أوقات ااعة ميرون بظروف صعبة، ألن فرص احلصول على القوت ستقل حتما يف مثل هذه 
األوقات، فيالقون املشاق اجلسام يف احلصول على لقمة تقيهم من اهلالك جوعا، فال غرو فإم أكثر الفئات 

.تضررا من هذه األزمة
مل تكن املصادر لتشري إىل أوضاع هذه الفئة أوقات ااعة سوى يف إشارات حمتشمة، لكن من الواضح كما 

رمبا زادت هذه األوضاع من وترية أن حاهلا سيزداد سوءا، دون أن تتخلى عن نشاطها املعتاد يف التسول، بل
علهم يلقون العطف يف جوعا، لانتشارها، فال ريب أن ميارسها بعض من كان ميقتها سابقا خوفا من اهلالك

قلوب بعض فئات اتمع خصوصا الصلحاء منهم، كالدور البارز الذي قام به أبو زكريا حيىي بن علي الزواوي 
أغناهم بذلك "وم 1214/هـ611إزاء الفقراء واحملتاجني يف ااعة الواقعة ببجاية سنة) م1214/هـ611تـ(

1084".عن السؤال

أيب زيد بن يعقوب الصنهاجي سائال يطلب قوت عياله يف سنة جماعة كانت بتلمسان، وقد جاء إىل الويل
1085.فآثره هذا الشيخ خببز أخرجه له من الفرن، بالرغم من حاجة أهل داره إىل الطعام أيضا

وال شك أن حالة ااعة أيضا كانت تفرض على املرأة يف جمتمع املغرب األوسط سؤال الصدقة حىت 
موسى قوت عياهلا؛ وحسبنا يف ذلك ما ذكره املازوين عن املرأة اليت جاءت إىل زوجة الويل أيب عمران تضمن

1086.إسحاق يف وقت جماعة تطلب منه الصدقة اليت كان قد وزعها للفقراء من ماله الذي ورثهبن 

.147/ 1املعيار املعرب،أ، 138-ب 137/ 2الدرر املكنونة،-1080
.ب 66/ 2، املصدر نفسه-1081
.160، ص املناقب املرزوقية-1082
.230، ص صدر نفسهامل1083
.135، ص عنوان الدراية: ، الغربيين429، ص التشوف:التاديل-1084
. 299، ص املناقب املرزوقية: ابن مرزوق1085
.أ 140-ب 139، ورقة صلحاء وادي الشلف: موسى بن عيسى املازوين-1086
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إليه ابن قنفذ القسنطيين أثناء إن ظاهرة التسول إمنا كانت تنتشر أكثر يف أوقات األزمات، وهذا ما أشار 
باملغرب األوسط واملغرب كله، حول م 1374/هـ776رحلته إىل فاس واليت صادفت وقوع جماعة عظيمة سنة

وأوصى بذلك بالعباد، ) م1197/ هـ 594تـ (مجاعة من املتسولة املالزمني لقرب الويل القطب أيب مدين شعيب 
"الصالة والدعاء مث ينصح قائالكل زائر للقرب مبا جيب عليه فعله من  وإن تيسرت لك صدقة للضعفاء : 

1087".واملساكني املالزمني على الباب فادفعها

إن دور الصلحاء يف مساعدة احملتاجني مل يكن يتجلى يف حيام فقط، بل نراه يستمر حىت بعد ممام كما 
ت مزارا وقبلة لشرحية معتربة من اتمع، ممن تصوره الكتابة املناقبية، فال غرو أن قبور هؤالء الصلحاء ظل

حيملون إليه النذور والصدقات اليت تفرق على الفقراء واملساكني، فيجد هؤالء الضعفاء مالذهم هناك، فتنقلب 
.قبور الصلحاء إىل حمطات بارزة جيتمع فيها املتسولون أوقات الرخاء وااعة على حد سواء

عةفئة اللصوص أوقات المجا-2أ
لقد سبق أن أشرنا يف موضع احلديث عن أسباب ااعة إىل امتهان األعراب حلرفة اللصوصية وقطع الطريق 
على القوافل التجارية واملسافرين، فبالرغم من املواقف الصارمة لفقهاء املغرب األوسط إزاء هذه الظاهرة؛ إال 

واقف السلطة املتخاذلة اجتاههم، إذ مل يكن يف وسعها إال أن األعراب مل يكفوا عن جتاوزام اليت عززا أكثر م
مهادنتهم غالبا باملال خوفا من سطوم من جهة، واستعماهلم كرأس حربة يف صراعها مع أعدائها من جهة 

.أخرى
وبالرغم من أن نوازل الفترة قد أفاضت يف احلديث عن جتاوزات األعراب وامتهام للحرابة وقطع الطريق، 

أنه ال ميكننا إلصاق صفة اللصوصية على األعراب وحدهم، حىت ال يوقعنا ذلك يف شراك ما تنحوه بعض إال
.الدراسات االستشراقية املتحاملة على أعراب بين هالل كما  أسلفت الذكر

وال سبيل إىل الشك أن فئة اللصوص زمن ااعات كانت من أكثر الفئات تضررا ذا الوضع، الذي 
ض عليها منطا حياتيا جديدا، تقل فيه حظوظ الفئة املذكورة يف احلصول على الرزق، نظرا لقلة الواردين من يفر

. التجار والقوافل التجارية بني املدن والبوادي أو بني املدن نفسها
لكن نشاط هذه الفئات كان يستفحل أكثر يف أوقات ااعة، إذ تفرض هذه األزمة حالة من الالأمن يف
املسالك والدروب اليت مير ا املسافرون والتجار، فال يأمنون حينها ال على أنفسهم وال على أمواهلم، وذلك ما 

-وهي يف حال الشدة-بينه العبدري يف رحلته اليت مر فيها باملغرب األوسط، فلم يستطع اخلروج من تلمسان 
بينها وبني رباط تازا املليء بقطاع الطرق، ممن حىت جيد رفقة قوية يصاحبها، نظرا لصعوبة الطريق الرابط 

مث وصلنا إىل تلمسان نييت أن أقيم ا مدة حىت أجد صحبة قوية أقطع معها : "وصفهم بأشنع الوصف قائال
املفازة اليت يف طريقها إىل رباط تازا، وهي منقطعة موحشة ال ختلو من قطاع الطرق البتة، وهم ا أشد خلق 

م جراءة وأقلهم حياء ومروءة، ال يستقلون القليل وال يعفون عن ابن السبيل، ليس يف أصناف اهللا ضررا وأكثره

.151–149، ص أنس الفقري-1087
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القطاع أخس منهم مهما، وال أوضع منهم نفوسا، وال أكثر منهم إقداما على كل صاحل وطاحل، وال ينبغي 
1088".ملسلم أن يغرر بلقائهم

وافق ذلك أن وقعت ا جماعة؛ منعه وزيرها من وم 1374/هـ776أما ابن قنفذ فلما كان بتلمسان سنة
أن : وكان أمر الطريق يف اخلوف واجلوع ما مقتضاه"اخلروج منها، وتربأ من ذمته خلوفه عليه من قطاع الطرق 

وكان ابن قتفذ قد أشار قبل رحيله من تلمسان إىل 1089،"كل من يقع قدومنا عليه يتعجب يف وصولنا ساملني
شعيب بالعباد واالستغاثة به لعل اهللا يسهل له يف سفره ويطوي عنه مشاقه بربكة أيب زيارته لقرب أيب مدين

tوانتهى سفرنا على وفق اختيارنا واحلمد هللا، وذلك من كرامات الشيخ أيب مدين "مدين، وبتعبري ابن قنفذ 
ات اليت يعتقد فيهفالدعاء واالستغاثة باألولياء وقبورهم كانت من الذهنيا1090،"والدعاء عند قربه مستجاب

.   جمتمع املغرب األوسط يف أوقات األزمات خصوصا
أما نوازل الفترة فهي مل تغفل أيضا عن ذكر بعض املسائل املتعلقة بالتعدي على ممتلكات الغري واغتصاا، 

عام، رجل تعدى على بقرة رجل يف سنة جدبة غالية السعر قليلة الط"كسلوك أفرزته أزمة ااعات، فهذا 
إمنا يلزم ): ابن حمسود(والبقرة معروفة بغزر اللنب يقام ا معاش األهل، أتضاعف عليه قيمتها أم ال؟ فأجاب 

املعتدي قيمتها ما تساوي ذلك الوقت الذي تعدى فيه عليها فإن مل جيد من يعرف قيمتها حلف صاحبها على 
1091".قيمتها وغرمها املعتدي

باغ القلعي رواية عن الويل أمحد بن يوسف الراشدي الذي اغتصب بعض ويف هذا الصدد يضيف ابن الص
األعراب بقره وبقر مجاعة أخرى من الناس يف عام مسغبة، فهلك هؤالء األعراب الغاصبون بربكة هذا 

كمثال آخر جيعلنا جنزم بالدور الريادي لألولياء يف جمتمع املغرب األوسط يف حيام وبعد ممام يف 1092الويل،
فري األمن ودفع بعض املضرات عن الناس ولو بأفعال روحانية كالدعاء والكرامة اليت كان الناس آنذاك تو

. يعتقدون ا أشد االعتقاد
ظھور فئات من الرقیق أوقات المجاعات-3أ

عدت ااعة من األسباب احلقيقية وراء ظهور فئات جديدة من الرقيق يف جمتمع املغرب األوسط، على 
أن يقيهم من -ملن قبل ذا التحول له أو ألوالده-ساس أن االنتقال من احلرية إىل حالة االسترقاق كفيل أ

.اهلالك جوعا يف مثل هذه األوقات
فقد سجلت لنا املصادر بعض النماذج من تلك الظاهرة، وإن كانت ال ختتص مبجال املغرب األوسط يف 

كان حيا (سبيل املثال قاضي رقادة حممد بن عبد اهللا املعروف بابن جيمال الفترة املنوطة بالدراسة، فنذكر على

.132-131، ص الرحلة املغربية-1088
.150- 149، ص أنس الفقري-1089
.150، ص أنس الفقري-1090
.ب 39/ 2الدرر املكنونة،: املازوين-1091
.أ28، ورقة بستان األزهار-1092
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كانت فيه غفلة شديدة : "الذي باع نفسه يف وقت شدة، يقول ابن عذاري عن ذلك) م905/هـ293سنة
1093".وضعف، وقيل إنه باع نفسه يف حداثته من تني أيام الشدة مث أثبت بعد ذلك حريته

حول مجاعة من العرب الساكنني يف نواحي مراكش ودكالة، حيث هاجروا إىل ومنها ما ذكره الوزان
وزعم أنه مل يبق من هؤالء العرب الربتغال يف سنة جماعة وعرضوا أنفسهم كعبيد ملن يتوىل شؤوم املادية

أما األعراب القاطنون يف صحاري برقة فقد كانوا جمربون على تسليم أوالدهم للتجار 1094بدكالة أحد،
ملسيحيني يف أوقات ااعة مقابل ما جيلبه إليهم هؤالء من القمح من صقلية، ويشترطون عليهم يف ذلك أن ا

يدفعوا ديوم يف أجل معلوم وإن مل يفعلوا يسترقون أبنائهم ويستعبدوم، وكثري ما يعجز أعراب برقة عن 
"مولغرض التجار حسب شهادة الرحالة اإلسباين مارفيتم الوفاء بالدين، ثري منهم يف هذه وقد رأينا الك: 

1095".متنصرين) صقلية(اجلزيرة 

أما فيما خيص املغرب األوسط فإن املصادر مل تشر إىل ذلك إال نادرا، لكن هذه اإلشارات كفيلة بأن 
اوي تؤكد لنا وجود هذه الظاهرة فيه أوقات ااعات؛ فقد ذكر املازوين يف فتوى سئل عنها الفقيه منصور الزو

رجل باع مملوكة يف : "مفادها أن رجالً باع مملوكة له يف زمن املسغبة، مث تبني أنه باع ابنته، وهذا نص النازلة
سنة مسغبة وبقي بعدها تسع سنني ومات ومل تسمع له دعوى وقام ورثته بعده بأربع سنني وأثبتوا أن البائع 

لبينة مع طول املدة املذكورة ومع سكوت البينة؟ وهل تعذر املذكور أقر قبل البيع أا ابنته، هل تنفعهم هذه ا
: البينة باجلهل يف ذلك من كون سكوا مع استرقاق احلر مبطلة هلا أم ال، وكلهم أهل وطن واحد؟ فأجاب

احلمد هللا؛ إذا كان األمر كما ذكر وكان أولئك الشهود عاملني ببيع تلك األمة ومل مينعهم من القيام بشهادم 
م بأا حرة مانع من غيبتهم أو عدم وجود احلكام هناك أو خوف أو غري ذلك من األعذار املقبولة؛ فشهاد

ولقد استنكر الفقهاء هذه الظاهرة 1096،"ناقصة لعدم مبادرم ملا جتب فيه املبادرة وهذا مما يستدام فيه التحرمي
1097.ة شرعابشدة واعتربوا بيع األب ألوالده زمن ااعة من األمور احملرم

ويف السياق ذاته ذكر لنا الونشريسي نازلة أخرى سئل عنها قاسم العقباين تبني احلال السيئة اليت تعيشها 
"فئات العبيد يف املغرب األوسط زمن ااعة؛ فيقول عمن اشترى وصيفته قبل اإلثغار، وحبس البائع أمها : 

ن مبتاعها ما محلها إال على ظهره ملا ا من اجلوع، وذلك يف عام مسغبة وحلق الوصيفة ضرر عظيم، حىت إ
فأراد بعض الناس فسخ هذا البيع اآلن للمتفرقة فهل له ذلك أم ال؟ فإن قلتم بفسخه فهل للمبتاع رجوع على 

، ص 2004مؤسسة االنتشار العريب، : ، بريوت1، ط الرق يف بالد املغرب واألندلس: ، عبد االله بنمليح140/ 1البيان املغرب،-1093
174.
.63/ 1وصف إفريقيا،-1094
.112/ 1إفريقيا،-1095
.ب 72/ 2الدرر املكنونة،-1096
.175، ص الرق يف بالد املغرب واألندلس: عبد االله بنمليح-1097
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1098".البائع مبا كان أنفق

ني طبقاته، خبلق أعداد وهلذا كانت فئة الرقيق معدومة احلقوق يف جمتمع زادت فيه ااعة من اهلوة الفاصلة ب
جديدة من الرقيق، اليت خريت بني حريتها واهلالك من اجلوع، لكنها تبقى دائما يف رهان مع الفقر والعيش 

1099.حتت رمحة من ميلك ناصيتها، ناهيك عن األعمال الشاقة اليت تظل لصيقة م طوال احلياة

المظاھر الدینیة زمن المجاعات- 3
إذا كانت ااعة وخمتلف األزمات تفرز يف اتمع منطا آخر من العيش، فإن املمارسات الدينية ألفراده 

ب، فكانت صالة االستسقاء من أبرز ذا ما رصدته مصادر الفترة بشكل مقتضسوف تتغري ال حمالة، وه
السمات الدينية الدالة على حدوث قحط أو جدب، فهي ممارسة دينية طبعت اتمعات اإلسالمية يف الفترة 

.الوسيطة مبا يف ذلك جمتمع املغرب األوسط
واإلنابة إليه أوقات اجلدب طمعا يف الفرج، لقد عدت صالة االستسقاء وسيلة من وسائل التضرع إىل اهللا

فنهى الفقهاء عند إقامتها عن الطواف بالناس يف األزقة واملساجد واجلبال والصحاري، ورفع أصوام بالدعاء 
الصالة واخلطبة والدعاء "والذكر أو البكاء والصياح واعتربوا ذلك من املكروهات، فاملشروع منها هو 

موسى بن نصري استسقى بإفريقية"، ويروي لنا الونشريسي أن "خالص والتوبة والصدقةوالتضرع إىل اهللا باإل
وخرج بالناس جيعل الصبيان على حدة واآلباء على حدة والبقر على حدة والنساء على حدة وأهل الذمة على 

ساء فليكنحدة واستحسن ذلك بعض علماء املدينة وقال أراد استجالب رقة القلوب مبا فعل، وإن خرج  الن
1100".متجاالت وال خيالطن الرجال

مل تشر املصادر اليت أرخت للمغرب األوسط على اختالف مشارا إىل قيام الناس بصالة االستسقاء أوقات 
القحط إال نادرا؛ على خالف املصادر اليت أرخت للمغرب األقصى، فقد ذكر التاديل أن الناس خرجوا لصالة 

فترة متقدمة على الزمن الذي عنيت به هذه الدراسة، وذلك عند ترمجته للويل أيب االستسقاء بتلمسان يف
1101،"أن أهل تلمسان قحطوا فاستسقوا به فسقُوا"إذ ) م1141/هـ536تـ (زكرياء بن يوغان الصنهاجي 

1102.كما أن صلوات االستسقاء كانت تتم غالبا حبضور األولياء ممن يرجى بركتهم

نتباه أيضا أن بعض املصادر أشارت إىل أن صالة اجلماعة كانت تتعطل بسبب ااعة يف ومن الالفت لال
حيث تعطلت صالة م، 1483/هـ842كثري من املساجد، كما هو احلال بتلمسان أثناء ااعة الواقعة ا سنة
تلك املساجد النشغاهلم ألن الناس أمهلوا"اجلماعة لوقت طويل يف كثري من املساجد اليت ربطت أبواا باحلزم 

.100/ 5املعيار املعرب، -1098
ملسلمني نفرق هنا بني ما جاءت به الشريعة اإلسالمية من قوانني وتوجيهات حلماية العبيد من استغالل السادة هلم وبني ممارسات بعض ا-1099

.    68، 17دار السالم، ص : ، بريوتالرق يف اإلسالم: عبد اهللا ناصح علوان: راجع. الذين مل يلتزموا مببادئ الشريعة
.164/ 1املعيار املعرب،-1100
.               102، ص التشوف إىل رجال التصوف-1101
.182، ص املناقب املرزوقية: ابن مرزوق-1102
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) هـ10ق (ويف هذا الصدد يضيف ابن مرمي أن الغالء الواقع بتلمسان 1103،"بأمر اعة اليت غلبت عليهم
1104".تعطلت منه املساجد وانغلقت"زمن الويل حيىي بن عبد اهللا بن عبد العزيز قد 

شغلون عن أداء فريضة اجلماعة يف وال شك يف أن الضعف والوهن الذي أمل بالناس جراء اجلوع جعلهم ين
املساجد مما يفسر حجم هذه األزمة وعمق تأثريها على الناس من جهة، ويكشف من جهة ثانية مدى ضعف 

.تدين أهل تلمسان وقلة يقينهم يف اهللا وارتباطهم به يف مثل هذه األوقات
دور املسجد كمؤسسة دينية يف سارورمبا كان غياب الناس عن املساجد ليس هلذا السبب فقط، بل الحن

األصل متعددة اخلدمات، خاصة من الناحية االجتماعية إذ جتسد وحدة اتمع وتعاونه وتكافله، ففيه جتمع 
الصدقات وتوزع على احملتاجني وحيث الناس على املزيد منها، واقتصارها على أداء الشعائر الدينية فقط دفع 

توجه حنو مؤسسات أخرى جيدون فيها مالذهم وما يبحثون عنه من األرزاق أفراد جمتمع املغرب األوسط إىل ال
والصدقات، أي حنو الزوايا وقبور األولياء والصلحاء كمراكز منافسة للمساجد ملا هلا من قوة التأثري والدور 

.الفعلي يف نظر أفراد اتمع، خصوصا احملتاجني منهم يف أوقات األزمات
لإلنسان زمن المجاعة المظاھر السیكولوجیة-4

نظرا ألن ااعة حتولت إىل هاجس كان يؤرق راحة إنسان املغرب األوسط، فإن هذه األزمة جعلته يقوم 
بعدة سلوكات أو ردود أفعال، كانت مبثابة ترمجة لواقع أزمة اجلوع يف نفسيته، فقد سبق أن أشرنا يف مبحث 

شينة أو اآلفات اليت أفرزا هذه األزمة أو زادت من حدة تفشيها، املظاهر االجتماعية إىل بعض السلوكات امل
كظاهرة التسول واللصوصية واسترقاق األحرار، واليت أدت ال حمالة إىل حدوث خلل اجتماعي داخل فضاء 

.املغرب األوسط
يف بعض ا مل تعن كثري من املصادر بذكر اجلوانب النفسية لإلنسان أوقات الكوارث واألزمات إال نادر

632اإلشارات احملتشمة اليت جاءت عرضا؛ فيصف ابن عذاري حالة الناس أوقات ااعة الواقعة باملغرب سنة

كدليل على 1105،"واقشعرت اجللود من هول املكابدة يف طلب شيء من أنواع احلنطة: "قائالم  1243/هـ
.القلق الذي اعتراهم واحلال اليت وصلوا إليها نتيجة قلة الطعام

ناهلم من اجلهد : "ويف هذا الصدد يضيف ابن خلدون عن أهل تلمسان زمن احلصار املريين الطويل فيقول
كتعبري صريح عن احلالة اليت آل إليها أهل تلمسان جراء احلصار، 1106،"واجلوع ما مل ينل أمة من األمم

، ومن جهة أخرى يصور "احلناجروانتهت قلوب احملصورين إىل: "ويضيف حيىي بن خلدون حول احلادثة ذاا
ومع هذا : "لنا حتلي أهل تلمسان بالصرب بالرغم من الغالء املتفاحش الذي آلت إليه أغلب املواد الغذائية فيقول

فهم صابرون لقضاء اهللا، فلله درهم ما أكرمهم وأشجعهم وأوفاهم وأصربهم؛ إىل أن محدوا العقىب وحازوا 

.33، ص البستان:، ابن مرمي221، ص سرينروضة الن: ابن صعد-1103
.307، ص املصدر السابق-1104
.319، ص )املوحدي(البيان املغرب -1105
.197/ 7العرب،-1106
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وال شك أن غرض املؤلف من ذكر ذلك هو مدح أهل تلمسان 1107،"شرف الدنيا ورعوا ثواب اآلخرة
.حكاما وحمكومني، وإبراز مدى قوم على حتمل الصعاب وجتاوزها، واستحقاقهم امللك ذه اخلالل

يت حتلى ا جمتمع املغرب األوسط لكن هذه اإلشارات مل تكن لتعطينا تصورا واضحا عن احلالة النفسية ال
شارت إحدى النوازل إىل أن فكانت كتب الفتاوى هي أصدق من عبر عن ذلك بوضوح، فأزمن ااعة، 

أي أن الناس زمن ااعة يفقدون أعصام ويفقدون القدرة على التحكم يف تصرفام، " اجلوع يذهب العقل"
عن : "جاء فيهافتصدر منهم سلوكات غري طبيعية، ومثل ذلك ما سئل عنه الفقيه اتهد أبو الفضل العقباين 

رجل أصابته املسغبة فيما فرط من الزمان حىت أشرف على اهلالك ومل يكن له عقل إال يف بطنه، وطرأ كالم 
بينه وبني أخيه على سبب املعيشة، فغيظه احلال وصار مين عليه ما كان ميده من لنب ومل يكن عنده غريه، 

ا واشتد األمر عليه فخاف عليه أخوه من اهلالك فحلف الرجل باألميان الالزمة ال أشرب لبنا، وبقي دهر
باجلوع ويكون حكمه حكم من ذهب عقله ألن اجلوع يذهب العقل، وقد مات تلك السنة خلق كثري باجلوع 
وذهبت عقوهلم، ومل يزل الرجل ينادي بالطعام حىت تزهق روحه، فيكون معذورا ذا السبب فال يلزمه 

1108".احلنث بشربه اللنب احمللوف عليهاحلمد هللا؛ قد وقع : شيء،؟ فأجاب

ونظرا هلذه احلالة اليت يكون عليها معظم الناس أوقات ااعات، فإن البعض من فقهاء يف املغرب األوسط 
قد ضيقوا حدود تعامل اإلنسان اجلائع، ألنه مبثابة املريض الذي قد يفقد عقله من شدة اجلوع؛ واعتربوا أن 

قل يف أوقات الشدايد كاملسغبة العامة كاملريض املثبت العقل ما مل يتمالك اجلوع حىت بيع اجلائع الصحيح الع"
1109".ينقص من عقله فيكون كاملغلوب عليه

كما اعترب هؤالء الفقهاء أن شهادة السماع غري جائزة إذا شهد ا اإلنسان يف مثل هذه األوقات، فقد سئل 
شهد ا يف مدة عشرين سنة ملا كان الوباء كثريا، واجلوع املفرط عن شهادة السماع إذا "أبو الفضل العقباين 

يف بعض تلك املدة والوباء املذكور مرتني واجلوع كذلك، فهل جتوز شهادة السماع يف هذه املدة ألجل ما 
شهادة السماع يف مسألتك كاملة ألن املدة اليت وصفت يبيد : ذكر أم ال، وهذه الشهادة يف النكاح؟ فأجاب

1110".لها الشهود، ال سيما مع ما وصفت من الوباء واملسغبة الواقعني يف أثناء املدة يف ش

وال مراء يف أن حالة من اخلوف كانت تعتري الناس زمن ااعة؛ خوف على أنفسهم وخوف على املصري 
أو ااعة الذي يالقونه بعد ممام، فقد ترسخت يف خمايل الناس بعض املعتقدات كربطهم حلدوث القحط 

وهذا ما يؤكده ابن عباد الرندي الذي يرجع سبب 1111بتفشي احملرمات وتفسخ األخالق وكثرة املعاصي،

.125، 123/ 1بغية الرواد،-1107
.291–290/ 4، املعيار املعرب: أ، الونشريسي201/ 1الدرر املكنونة،: املازوين-1108
.ب131-أ 131، ورقة املهذب الرائق: أبو حيىي املازوين-1109
.أ 72/ 2الدرر املكنونة،: املازوين-1110
.أ 31، ورقة بستان األزهار: ابن الصباغ القلعي-1111
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ورمبا 1112القحط الواقع باملغرب عقب الطاعون األسود إىل تفشي املنكرات يف النص الذي ذكرناه سابقا،
د قبورهم أوقات األزمات، كذهنية أو كان ذلك تفسريا للجوء الناس إىل الصلحاء واالستغاثة م والدعاء عن

.اعتقاد راسخ جعلهم يتقربون من كل مقدس رغبة يف التغيري
المجاعات والمرجعیة التاریخیة  ونھایة عمر الدولة-5

تصنف ااعات من بني األحداث املهمة اليت تؤثر على السرية احلضارية ألي جمال حتدث فيه؛ وهلذا كانت 
رخيية يف بعض املصادر يؤرخ ا ملختلف القضايا؛ ومثل ذلك ما وجدناه يف كتب تستعمل كمرجعية تا

مرجعية تارخيية لبعض القضايا م 1374/هـ776الفتاوى، فقد كانت ااعة الواقعة يف املغرب األوسط سنة
اعة يف كداللة على أمهية هذه ا1113اليت تناولتها إحدى النوازل املازوين، وسئل عنها أبو عزيز البجائي،

.تاريخ املغرب األوسط وثقل وطأا على أفراد هذا اتمع
لقد ربط ابن خلدون كثرة حدوث ااعات بنهاية عمر الدولة اليت تستفحل يف آخرها الفنت والثورات 

1114وتكثر الضرائب على الرعية، وغريها من األسباب اليت رأيناها مفصلة سابقا، وكلها تعجل بزوال الدولة؛

مل تكن املصادر لترصد لنا كل ااعات الواقعة وهذا ما رأيناه بالنسبة لدولة املوحدين لكن بعد هذه الفترة
باملغرب األوسط، مما حيول دون تكوين تصور واضح ميكن من خالله أن نقر ما إذا كان رأي ابن خلدون 

من بني األسباب اليت سامهت يفينطبق على املغرب األوسط أم ال؟ لكن ال شك يف أن ااعات قد كانت
.ضعف واحنطاط املغرب األوسط، حىت احتلت سواحله من طرف النصارى اإلسبان نظرا لآلثار الناجتة عنها

المظاھر الناتجة عن األوبئة واألمراض -ب 
شىت تعددت اآلثار الناجتة عن األوبئة واألمراض يف جمتمع املغرب األوسط زمن الدراسة لتشمل ميادين

اقتصادية واجتماعية ودينية وحىت نفسية، وإن مل تكن لدينا معلومات وافرة حول اآلثار االقتصادية واليت من 
البديهي أن تكون نفسها اآلثار الناجتة عن ااعات اليت تعقبها أوبئة، فضال عن أن هذه األوبئة قد يتمخض 

يار الدميغرايف الناتج عنها، والذي ميس اليد العاملة عنها جماعات أو غالء يف األسعار، وهذا طبيعي بسبب اال
من كافة شرائح اتمع من جتار وفالحني وحرفيني، كما أن مرض احليوانات واملاشية قد يؤدي إىل شل 

. النشاط الرعوي أيضا، فيؤدي كل ذلك إىل ضعف االقتصاد ومن مثة حتدث ااعات
أن األوبئة واألمراض ختلق يف جمتمع املغرب األوسط واقعا حياتيا صعبا، أما اآلثار االجتماعية فال ريب يف 

فباإلضافة إىل تدهور الوضع الصحي فإن مثل هذه األزمات تؤدي أحيانا إىل زعزعة العالقات االجتماعية 
.وخلق شرخ كبري داخل اتمع

إذا مرض أحد الطرفني مبرض فاألمراض املزمنة كانت تؤدي إىل حدوث طالق بني الزوجني يف حالة ما 
مزمن، فلم يطق الطرف اآلخر عشرته فيطلب الطالق، وحسبنا يف ذلك ما ذكره املازوين يف فتوى سئل عنها 

.219هـ، ص 1320، الرسائل الكربى-1112
.ب 48/ 2املصدر السابق،-1113
.282، ص املقدمة-1114
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سعيد العقباين مث أبو الفضل العقباين، حول رجل تزوج امرأة فظهر به جذام بعد بنائه ا حبوايل مثانية أعوام، 
رة هذا املرض وصعوبة حتمل رائحته فقد أفىت الفقهاء يف هذه احلالة بأن هل حيق هلا هجره أم ال؟ ونظرا خلطو

يفرق بني الزوجني، خاصة إذا كان اجلذام متفاحشا به، أما إذا مل يكن كذلك فال توجد ضرورة للتفريق 
ويف السياق ذاته يضيف املازوين نازلة أخرى سئل عنها هذا الفقيه، حول رجل تزوج امرأة ودخل 1115بينهما،

 ا فتبني أن بعقله خلال فخرج من بيته هائما؛ فعادت املرأة إىل بيت والدها ومكثت مدة سنة فجاءها خاطب
1116.فأجابه والدها إىل تزوجيها، لكن اخلاطب خاف أن يسترجع الزوج األول عقله فتحدث مشاكل بينهما

لزواج على زوجته بعد أن وذكر لنا الونشريسي أيضا فتوى سئل عنها حممد بن مرزوق عن رجل أراد ا
مرضت مرضا ال يستطيع بسبه معاشرا وخاف على نفسه الوقوع يف الزنا، هل حيق له الزواج بعد أن وعد 

وحول ذلك ما سئل عنه العقباين أيضا عن امرأة مرضت مرضا 1117زوجته األوىل بأن ال يتزوج عليها أبدا،
عليه نفقتها؛ وإن كانت ال تسقط فهل عليه الزائد شديدا تعذر من خالله على الزوج معاشرا، فهل تسقط

من نفقتها وهي يف حالة املرض من أكل خاص وأدوية وأجرة الطبيب؟ فكان جواب هذا الفقيه بأن ال تسقط 
عليه النفقة إال إذا كان مرضها شديدا فعليه يف هذه احلالة مقدار أهلها يف وضع املرض، وال يلزم بدفع أجرة 

1118.الدواءالطبيب وال شراء

وتؤثر هذه األمراض أيضا على بعض املمارسات الدينية كما بينته لنا بعض النوازل، فقد سئل حممد بن 
مرزوق عن رجل مريض كان يعاين من برد شديد وال يستطيع الوضوء ألن املاء يضره، فهل يتعني له 

يف إحدى يديه صعب عليه فكان قد أصابه مرض1120وكذلك الفقيه حممد بن فتوح التلمساين1119التيمم،
مسح يديه يف الوضوء إال بيد واحدة، فاحتار يف األمر خاصة وأنه مل جيد فيه نصا صرحيا، فأرسل يستفيت يف 

"الذي أشكل عليه األمر أيضا وقال له1121العبدوسيذلك عبد اهللا ولو نزل يب مثل ذلك لفعلت مثل : 
طاء رخصا حىت خيففوا على هؤالء املرضى، وقد حاول الفقهاء يف مثل هذه احلاالت إع1122،"فعلك

.ويشجعوهم على االستمرارية يف ممارسام الدينية دون أي ضرر يلحق م

.أ 263/ 1الدرر املكنونة،-1115
.أ 275/ 1املصدر نفسه،-1116
.17/ 3املعيار املعرب، -1117
.أ 464/ 1، الدرر املكنونة: املازوين -1118
.أ 64–ب 62/ 1املصدر نفسه، -1119
805من فقهاء تلمسان املشهورين وزهادها، انتقل إىل فاس مث مكناسة وا استقر، وهو أول من أدخل خمتصر خليل للمغرب سنة -1120
م، 1952-هـ1371: الرباط. الروض اهلتون يف أخبار مكناسة الزيتون: ابن غازيم، 1415/هـ818م م، تويف بالطاعون عا1402/هـ
.731/ 2، لقط الفرائد: ابن القاضي، 391–390، ص كفاية احملتاج: ، نفسهنيل االبتهاج:، التنبكيت23-22ص 
م، 1445/هـ849حمدث فاس ومفتيها، له مؤلفات وفتاوي بعضها يف املعيار، تويف سنة التلمساين األصل،العبدوسيحممدأبوموسىبنحممدبنهو عبد اهللا -1121

: ، التنبكيت)ومساه العبدوين(، 122، ص 1927املكتبة العلمية، : فليب حىت، بريوت: ، حتقيقنظم العقيان يف أعيان األعيان: ، السيوطي67/ 5الضوء الالمع: السخاوي
.95، ص توشيح الديباج: لقرايف، ا605- 604، ص نيل اإلبتهاج

.731/ 2لقط الفرائد: ابن القاضي-1122



226

ومن اآلثار الدينية أيضا أن األوبئة واألمراض ختلق جمتمعا خائفا، ليس من املوت بالوباء ولكن خوفا من اهللا 
وجتليات ذلك تظهر بوضوح يف صور 1123ملنكرات يف اتمع،وإميانا أن األوبئة واألمراض تكثر عندما تتفشى ا

كثري من الناس إىل اخلري، "التوبة واإلنابة إىل اهللا وتدارك بعض األخطاء يف زمن الوباء، فقد اهتدى بفضله 
، وهذا ما تبينه لنا بعض النوازل بوضوح، فقد أورد لنا املازوين فتوى عن رجل كان يعيش "ورهبهم من مواقعه

جته بالرغم من أنه طلقها بالثالث قبل ذلك، لكنه راجع نفسه يف زمن الوباء وتاب وأراد أن يعقد عليها مع زو
وكذلك ما سئل عنه اإلمام حممد بن قاسم املشدايل وجمموعة من فقهاء املغرب األوسط، 1124عقدا جديدا،

باء وهو حبال صحة قبل أن ميرض ومنهم أبو الفضل العقباين عن تاجر من جتار جباية األغنياء عمد يف زمن الو
1125.إىل كتابة عدة وصايا لورثته، واإلقرار بالديون اليت هي علية حىت يربيء ذمته

وختلق األوبئة واألمراض املزمنة أيضا آثارا نفسية حادة يف نفوس أفراد جمتمع املغرب األوسط؛ منها الرهبة 
ل هذا ذام، فال ريب يف أن املرضى باجلذام داخواالمشئزاز من بعض هذه األمراض، خصوصا منها مرض اجل

اتمع أيضا ال حييون حياة عادية، نظرا المشئزاز الناس منهم، وحسبنا يف ذلك رواية ذكرها الرحالة عبد 
الباسط فهي كفيله بإزالة بعض الغموض، وتبني أن الناس داخل هذا اتمع يتحاشون املرضى باجلذام، فتدور 

بعض التجار التلمسانيني القادمني من فاس وقد تنكروا وكأم مرضى باجلذام خوفا من هذه الرواية حول 
سطوة اللصوص األعراب القاطنني بصحراء مملكة تلمسان، وبالفعل مل يقرم هؤالء اللصوص خلوفهم من أن 

1126.يتأذوا ذا املرض

اء املغرب األوسط من عيوب كما أن الناس كانوا يشمئزون من ثوب امليت بالوباء هلذا اعتربه فقه
وقد اعتربوا أيضا أن الرقيق املصاب مبرض مزمن كاجلنون واجلذام والربص والفاجل من العيوب 1127السلعة،

1128.اليت يستوجب فيها رد الرقيق للبائع

ومن الطبيعي أن تصدر عن املرضى يف جمتمع املغرب األوسط سلوكات غري عادية، قد تؤثر على مصري 
قات مهما اختلفت طبيعتها؛ حيث ذكر لنا املازوين يف ذلك نازلة سئل عنها أبو الفضل العقباين بعض العال

مفادها أن رجال كان مريضا مرضا شديدا ترتب عليه فقدان عقله فقال لزوجته أنت عندي يف عوض أمي 
باين بأن ال يلزمه وأخيت، وعندما بريء من مرضه أعلموه بأنه تلفظ بذلك فأنكر عليهم هذا، فكان جواب العق

1129.به شيء ألنه كان يف حالة مرض

.ب165ورقة رواه الواعون يف أخبار الطاعون، ما: السيوطي-1123
.  ب 360–أ 360/ 1الدرر املكنونة، -1124
.15–14/ 6، العيار املعرب: أ، الونشريسي93–أ 87/ 2الدرر املكنونة،-1125
.59، ص مالروض الباس-1126
.)نازلة سئل عنها حممد بن قاسم املشدايل(ب 40، ورقة نوازل: ابن مرزوق احلفيد-1127
.ب 187، ورقة املهذب الرائق: أبو حيىي املازوين-1128
.                                                                                           ب369/ 1املصدر السابق، -1129
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عن رجل مرض مرضا شديدا تارة يكون صحيح العقل وتارة يغمى عليه، فقال ملـن               "وسئل الوغليسي أيضا    
أما : له أخوه أين أفرادك؟ اختبارا منه لعقله، فقال       : صدقة هللا، فقال  ) أي ثرياين ( أشهدكم بأن أفرادي    : حضره

ما كنت يف عقلـي،  : وأشار إليه، وأما اآلخر فهو عند فالن حيرث به يف موضع كذا، وقال      أحدمها فهو ذلك    
إن أقر التزامه بالصدقة لغري معنيني ال حيكم بذلك، وهو آمث إن مل يوف مبا : هل يصدق يف ذلك أم ال ؟ فأجاب

للمعنيني حكم عليـه يف  التزم من ذلك، إال أن يكون صادقا يف قوله إن أغمي عليه، فال يلزمه شيء ولو كان                 
1130".ذلك، وال يصدق فيما زعم إن كانت البينة عادلة، واهللا املوفق بفضله

وفضال عن املظاهر الدينية واالجتماعية فقد كان الوباء يف كثري من األحيان يشكل عقبة دون حتقيق بعض                 
ستكمال مشروع التوحيـد    دون ا م  1348/هـ749الطموحات السياسية؛ فقد حال الطاعون اجلارف لسنة      

الذي خطط له السلطان أبو احلسن املريين، وخرج حبملته إىل إفريقية اليت فشلت بسبب هذا الوبـاء الـذي                   
ومن الباحثني من يـرى أن هـذا        1131أدركه، وأهلك الكثري من أفراد جيشه وكثريا من العلماء ممن رافقوه،          

كما حال الوباء الواقع     1132ىل باقي مناطق املغرب،   اجليش هو املسؤول عن نقل عدوى الطاعون من إفريقية إ         
بوطن رياح مبسيلة دون استكمال وزير السلطان أيب زيان عبد اهللا بن مسلم حركته إىل       م  1323/هـ765سنة

.  الشرق؛ ألنه هلك فيه ورجع به قومه إىل تلمسان ليدفن ا
صدى األوبئة والطواعین في مجتمع المغرب األوسط-1

كما يقال، فإن األوبئة والطواعني كغريها من األزمات الطبيعية ختلق اهتماما " األزمة تولد اهلمة"ت لئن كان
كبريا داخل أي جمتمع حتدث فيه، على األقل على مستوى النخبة والفئات املثقفة، وجتليات هذا االهتمام تتضح 

749ذلك الطاعون اجلارف لسنةمن خالل ما تنتجه هذه الفئة من تآليف حول ظاهرة الوباء، وخصوصا يف

لكونه حدثا عامليا وقف عنده كتاب العامل اإلسالمي واألورويب على حد سواء، فما مدى م، 1348/ هـ
هل كانت مسألة العدوى والفرار اهتمام علماء وفقهاء وصلحاء املغرب األوسط بظاهرة األوبئة والطواعني؟ و

املغرب املغرب األوسط، على غرار فقهاء األمصار األخرى يف الطاعون حمل جدل فقهي كبري بني فقهاء من 
واألندلس؟ وكيف كانت الفئة املثقفة تنظر إىل األوبئة والطواعني؟

مقارنة مبا كتب حول األوبئة والطواعني يف بعض مناطق املغرب واألندلس واملشرق خصوصا حول 
حاضرة بقوة لدى الفئة املثقفة " دبيات الطواعنيأ"مل تكن ما يسمى م، 1348/هـ749الطاعون اجلارف لسنة

يف املغرب األوسط، سوى بعض التآليف والشذرات القليلة اليت ال تعطينا صورة واضحة عن واقع جمتمع 
.املغرب األوسط زمن حدوث األوبئة والطواعني

املسنون يف أحكام "علي اخلطيب القسنطيين والد ابن قنفذ كتابا حول الطاعون مساه فقد ألف حسن بن

.ب 66/ 2املصدر نفسه، -1130
.267–261، ص املسند:ابن مرزوق-1131

1132 - Mehamed KABLY : Societe, Pouvoire et Religion au  Maroc à la fin du «Moyen -  Age» (XIV -  XV
siècle), préface de Clαude Cahen, Paris: editoins Maisonneuve et LAROSE, 1986, p 135, 142 -143,

.                                       120-119، ص الطاعون األسود: حممد األمني البزاز
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بكرأيببنحيىيبنأمحدكما ألفوالذي رمبا يكون يف حكم املفقود ألنه مل يصلنا،1133،"الطاعون
كتابا أيضا حول الذي عاش مبصر) م1374/هـ776تـ ( التلمساين املعروف بابن أيب حجلة األديب املشهور

1134".الطاعوندفعيفاملسنونالطب"الطاعون بعنوان 

الف ذلك مل يكن ما كتب حول األوبئة والطواعني ال ميثل سوى شذرات قليلة يف خضم بعض وخب
هـ750-749عبارات قليلة عن طاعون" الوفيات"املصادر التارخيية، فقد كتب ابن قنفذ القسنطيين يف 

بينهم والده يشري من خالهلا إىل موت فئة كبرية من فقهاء املغرب األوسط ذا الوباء، ومنم1348-1349/
ويف سنة مخسني وسبعمائة وقع الوباء األول العام يف األرض، وتويف يف هذه : "فيقول" اخلطيب حسن بن علي"

1135".السنة الكثري من الفقهاء

وذكر حممد بن مرزوق أيضا هذا الطاعون، مبينا من خالل ما كتبه حول ذلك اآلثار الدميغرافية الناجتة عنه 
ما دون ذلك فقد كانت جل أما 1136ة صلحاء تلمسان الذين القوا حتفهم فيه،وذلك على مستوى فئ

ر سوى بعض العلماء ممن عن األوبئة والطواعني واليت برزت أكثر يف كتب التراجم واملناقب ال تذكاإلشارات 
.قد القوا حتفهم بسبب وباء أو طاعون دون ذكر تفاصيل عنهاترمجت هلم 

قد عرفت أدبيات الطاعون يف املغرب األوسطة للدراسة فمن الالفت لالنتباه أن وعلى خالف الفترة احملدد
نشاطا مكثفا، وذلك كان متزامنا مع سلسلة الطواعني واألوبئة اليت اجتاحت هذا اال اجلغرايف يف الفترة 

شك يف أن للفكون، وال" منشور اهلداية"البن مرمي، و" البستان"احلديثة،كما سجلته لنا كتب التراجم كـ
ذلك يعكس سبب اعتناء علماء املغرب األوسط بالتأليف يف مثل هذه الظواهر، فقد ألف ابن محادوش 

رسالة يف الطاعون، ونظم أمحد بن سحنون قصيدة حول طاعون هاجم 1137)م18/هـ12ق (اجلزائري 
ما : "ابا مساهكت)م1823/ هـ1238تـ (وألف أبو راس الناصرم، 1787/هـ1202املغرب األوسط سنة

الدر املصون يف ":، وكذلك ألف حممد بن رجب اجلزائري رسالة مساها"رواه الواعون يف أخبار الطاعون
.على سبيل اإلشارة فقط1138".والطاعونتدبري الوباء 

مسألة العدوى والفرار من الطاعون-2
ستقراء، أقر األطباء املسلمون وجود عن طريق املنهج العلمي الذي ينبين أساسا على التجربة واملشاهدة واال

العدوى يف مجيع األمراض الوبائية، إذ أن طريقة التأثري من شخص على آخر ختتلف حبسب نوعية املرض، ففي 

. 356–355، ص كتاب الوفيات: ابن قنفذ القسنطيين-1133
.365–364، ص معجم أعالم اجلزائر: عادل نويهض-1134
.354، ص كتاب الوفيات-1135
.187ص املناقب املرزوقية، -1136
، ص 1982، ديوان املطبوعات اجلامعية: ، اجلزائرته وآثارهحيا-الطبيب الرحالة ابن محادوش اجلزائري:أبو القاسم سعد اهللا: أنظر-1137
513.
.437–436/ 1تاريخ اجلزائر الثقايف،:نفسه-1138
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الطاعون تنتقل العدوى عن طريق مالمسة املريض واستعمال آنيته وفراشه وطول جمالسته، الن األخبرة اليت 
وقد أثبتت الدراسات الطبية احلديثة أن العدوى 1139ؤذي الناس من حوله،تتصاعد من جسده تكون متعفنة وت

يف الطاعون العقدي والطاعون االنتامني تنتقل بواسطة الرباغيث اليت حتمل البكترييا إىل بعض القوارض 
كاجلرذان، ومن مث إىل اإلنسان كما سبق وأن أشرنا، يف حني تنتقل العدوى يف الطاعون الرئوي عن طريق 

1140.واء وفضالت الشخص املصاب إىل الشخص السليماهل

إن االعتقاد بالعدوى مسألة ظلت راسخة عند أغلب األطباء املسلمني فترة العصور الوسطى، والذين 
2تويف يف النصف الثاين من ق(أمثال جالينوس 1141استمدوا أغلب معارفهم من األطباء اليونان مث طوروها،

1142.واليت تعين األمراض الوبائية" إبدمييا"وكتابه ) م.ق375تويف حوايل( وأبقراط ) م.ق

هذا ويعد ابن خامتة الطبيب الفقيه من بني الذين سلموا بالعدوى وأقروا بوجودها ودافعوا عن هذا الرأي، 
بحانه دون املساس بالعقيدة أو االعتراف مبا كانت تعتقده العرب يف اجلاهلية، بل املسبب هلذا الفعل إمنا اهللا س

الظاهر الذي ال خفاء به وال غطاء عليه أن هذا الداء يسري شره : "ويشرح ذلك يف النص التايل1143وتعاىل،
ويتعدى ضره، شهدت بذلك العادة وأحكمته التجربة، فما من صحيح يالبس مريضا ويطيل مالبسته يف هذا 

لثاين للحق ا اهللا تعاىل، والفعل يف األول وااحلادث إال ويتطرق إليه إذايته، ويصيبه مثل مرضه، عادة غالبة أجراه
تعتقدها جل جالله خالق كل شيء، نفيا للتوليد الذي يذهب إليه أهل الضالل، وإبطاال للعدوى اليت كانت

وهي الفكرة نفسها اليت تبناها ابن 1144،"العرب يف اجلاهلية وإعالنا للحق الذي قام عليه شاهد الوجود
بالتجربة واالستقراء واحلس واملشاهدة "يف من ينكر العدوى وقد ثبت وجودها اخلطيب من بعده والذي يقول

إما منافق الطبع يقول بلسانه ما ال يعتقد بقلبه، : ال ينكر العدوى إال أحد رجلني: "قائال" واألخبار املتواترة
منه بإذن اهللا، ويرى ، ضاربا لنا أمثلة على كثري ممن احترزوا من الطاعون فنجو "وإما جاهل ما حضر وباء قط

أن سبب إنكار العدوى عند بعض الفقهاء راجع إىل عدم فهمهم للنصوص الواردة يف السنة النبوية حول 
1145.العدوى والفرار من الطاعون

لقد شكلت مسألة العدوى حمور جدل كبري بني األطباء والفقهاء وحىت بني الفقهاء أنفسهم، فكان فقه 
يت أجاب فيها هؤالء وأفردوا هلا اهتماما خاصا انطالقا من تراث ديين ورد يف الكتاب األوبئة من املواضيع ال

.حد سواءىوالسنة عل

. 43، ص مقنعة السائل:، ابن اخلطيب180-179ص حتصيل غرض القاصد،: ابن خامتة-1139
www. Ar:موقع املوسوعة احلرةيف " طاعون"أنظر مادة -1140 . wikipedia.org.
.120، ص م19صورة الوباء يف القرن : متجيد املوت: حممد احلداد-1141
.449ص التيسري يف املداواة والتدبري،: ابن زهر-1142
.134–133، 130، ص األجوبة التونسية على األسئلة الغرناطية: حممد الرصاع-1143
.179ص املصدر السابق،: ابن خامتة -1144
.44–42، ص املصدر السابق-1145
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مل يكن ورود الوباء يف القرآن الكرمي بصورة صرحية بل إن املفسرين أثبتوا ذلك بعد تفسريهم لآلية الكرمية 
âاليت يقول فيها اهللا  YöNs9r&t�s?�n<Î)tûïÏ%©!$#(#qã_t�yz`ÏB

öNÏdÌ�»t�Ï�öNèdurî$qä9é&u�x�tnÏNöqyJø9$#tA$s)sù
ÞOßgs9ª!$#(#qè?qãB§NèOóOßg»u�ômr&4�cÎ)©!$#
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Ä¨$¨Y9$#�w�crã�à6ô±o�ÇËÍÌÈá]وتشري هذه اآلية كما فسرها ، ]243: البقرة
اعون حل ببين إسرائيل، ففروا من بالدهم فأمام اهللا وأحياهم ليبني هلم أن موم مل يكن أغلب املفسرين إىل ط

كانوا أربعة : "أنه قالtويروي املفسرون عن ابن عباس 1146بسبب الوباء، وإمنا كان بقضاء من اهللا وقدره،
وضع كذا وكذا قال هلم اهللا نأيت أرضا ليس ا موت، حىت إذا كانوا مب: آالف خرجوا فرارا من الطاعون، قالوا

1147".موتوا فماتوا، فمر عليهم نيب من األنبياء فدعا ربه أن حيييهم فأحياهم

وقد وردت يف السنة أحاديث نبوية عديدة تناولت مسألة العدوى أقر أغلب احملدثني بصحتها، فيقول 
يافقالوا،شاءحيثاملصحللوليح،املصحعلىاملمرضحيلوال،صفروالهاموالعدوىال: "rالرسول 

فقال،هامةوالصفروالعدوىال": وقال أيضا1148،"أذىإنهrاهللارسولفقال؟ذاكوما:اهللارسول
فيجرا؟بينهافيدخلاألجربالبعريفيأيت،الظباءكأاالرمليفتكونإبليبالفما:اهللارسوليا:أعرايب
"وقوله أيضا1150"ال يورد ممرض على مصح":rوقوله 1149،"؟األولأعدىفمن:فقال فر من اذوم : 

1151."فرارك من األسد 

إىلخرجاخلطاببنعمرنأ"tعباسبنعنوما ورد عن الصحابة أيضا يف الطاعون الواقع بالشام، ف
بأرضوقعقداءالوبنأفأخربوهوأصحابهاجلراحبنعبيدةأبو:األجنادأمراءلقيهبسرغكانإذاحىتالشام
نأوأخربهمفاستشارهمفدعاهم،األولنياملهاجرينيلدعا:اخلطاببنعمرفقال:عباسبناقال،الشام
معك:بعضهموقال،عنهترجعنأنرىوالألمرخرجتقد:بعضهمفقال،فاختلفوابالشاموقعقداءالوب
دعأ:قالمثعينارتفعوا:عمرفقالاء،وبالهذاعلىتقدمهمنأنرىوال،rاهللارسولوأصحابالناسبقية
:قالمث،عينارتفعوا:فقال،كاختالفهمواختلفوااملهاجرينسبيلفسلكوافاستشارهمفدعوماألنصاريل
نرى:فقالوااثنانمنهمعليهخيتلففلمفدعوم،الفتحمهاجرةمنقريشمشيخةمنهناهاكانمنيلدعا

.53، ص تفسري اإلمام اجلاللني: احمللى والسيوطي-1146
-هـ 1427مؤسسة الرسالة، : ، بريوت1، حتقيق  عبد اهللا التركي وحممد رضوان عرقسوسي، ط اجلامع ألحكام القرآن:القرطيب-1147

.275–274/ 1، 2002-هـ 1422دار الفكر، : ، بريوتتفسري القرآن العظيم: ، ابن كثري212/ 4، 2006
حتقيق، اجلامع الصحيح املختصرالبخاري، : ، أنظر الراويات املختلفة يف السياق ذاته يف946/ 2،رواية حيىي الليثي-املوطأ: اإلمام مالك-1148

، واحلديث 5/2158، 1993، احلديث رقم740/ 2، 1987- هـ 1407دار ابن كثري، : بريوت–اليمامة ، 3، ط مصطفى ديب البغا
.5425، واحلديث رقم5/2171، 5387واحلديث رقم2161/ 5، 5380رقم 

.5387، حديث رقم 2161/ 5املصدر السابق: البخاري-1149
.2221، حديث رقم4/1743دار إحياء التراث العريب:بريوت، فؤاد عبد الباقي، حتقيق حممدصحيح مسلم:مسلم-1150
.5380، حديث رقم 2158/ 5، املصدر السابق: البخاري-1151
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فقال،عليهفأصبحواظهرعلىمصبحإين:الناسيفعمرفنادىاء،الوبهذاعلىقدمهمتوالبالناسترجعنأ
أرأيت،اهللاقدرإىلاهللاقدرمننفرنعم،عبيدةأباياقاهلاغريكلو:عمرفقال؟اهللاقدرمنفراراأ:عبيدةأبو
بقدررعيتهااخلصبةرعيتنإأليس،جدبةواألخرىخمصبةإحدامهاعدوتانلهواديافهبطتإبللككانلو
نإ:فقالحاجتهبعضيفغائباوكانعوفبنالرمحنعبدفجاء،اهللابقدررعيتهااجلدبةرعيتنإو،اهللا

وأنتمبأرضوقعوإذا،عليهتقدموافالبأرضبهمسعتمإذا":يقولrاهللارسولمسعت،علماهذامنعندي
1152".انصرفمثعمراهللافحمد:قال،منهفراراخترجوافالا

وانطالقا من هذه النصوص الدينية اليت اختلف الفقهاء يف تأويلها، ظهرت على إثر ذلك اجتاهات عديدة 
احملصل : "أفردت ملسألة العدوى نقاشا مهما وهي كما خلصها ابن حجر العسقالين على أربعة مذاهب فيقول

دي بطبعه صرفا وهذا قول الكفار، والثاين أن املرض يعدي األول أن املرض يع: من املذاهب يف العدوى أربعة
بأمر خلقه اهللا تعاىل فيه، وأودعه فيه ينفك عنه أصال إال أن يقع لصاحب معجزة أو كرامة فيختلف، وهذا 
مذهب إسالمي لكنه مرجوح، الثالث أن املرض يعدي، لكنه ال بطبعه بل بعادة أجراها اهللا فيه غالبا، كما 

بإحراق النار، وقد يتخلف ذلك بإرادة اهللا تعاىل، لكن التخلف نادر يف العادة، الرابع أن املرض ال أجرى العادة
والذي ... بطبعه أصال بل من اتفق له وقوع ذلك املرض فهو خبلق اهللا سبحانه وتعاىل ذلك فيه ابتداًءييعد

1153".يترجح يف باب العدوى هو األخري

فقهية خالفية يصعب اخلوض فيها الختالف اآلراء، ويتضح من كالم ةلومن مث عدت مسألة العدوى مسأ
أن ال سبب موجب لالحتراز من ابن حجر أنه تبىن الرأي الرابع أي نفي وجود العدوى إطالقا، ومن مث يرى 

1154.العدوى ما دامت من قدر اهللا سبحانه وتعاىل

على عباده، وأن امليت به كامليت يف ساحات الوغى اعترب الطاعون بالنسبة للمسلمني رمحة أنزهلا اهللاوقد 
الشهداء: "rله ثواب الشهيد، وذلك بناًء على األحاديث النبوية اليت وردت يف فضل الطاعون، فيقول الرسول 

شهادةلطاعونا: "وقال أيضا1155،"اهللاسبيليفوالشهيداهلدموصاحبوالغرقواملبطونطعونامل:مخسة
1156".مسلملكل

، 2219، حديث رقم 4/1740، صحيح مسلم: ، مسلم1587، حديث رقم 894/ 2رواية حيىي الليثي،-املوطأ: اإلمام مالك-1152
، 218/ 7، 1993-هـ 1414مؤسسة الرسالة، :بريوت، 2ط ،شعيب األرنؤوطحتقيق،صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان:ن حباناب

.ب168–أ 168، ورقه اه الواعون يف أخبار الطاعونما رو: ، السيوطي2953حديث رقم
بذل املاعون : ابن حجر العسقالين: نقال عن،126–125،  ص 19صورة الوباء يف القرن : متجيد املوت: حممد احلداد-1153

حول اختالفات الفقهاء ، وملزيد من االطالع 89-1، ورقة 9210، خمطوط دار الكتب بتونس، نسخة وردت ضمن جمموع يف فوائد الطاعون
.356–252/ 11املعيار املعرب، : ، الونشريسي144-129ص ،األجوبة التونسية: حممد الرصاع: يف مسالة العدوى مفصلة أنظر

.126ص ،19صورة الوباء يف القرن : متجيد املوت:حممد احلداد-1154
، 233/ 1، اجلامع الصحيح املختصر: البخاري: تلف الروايات يف، أنظر كذلك خم293، حديث رقم 131/ 1املوطأ،: اإلمام مالك-1155

.1914حديث رقم 3/1521، صحيح مسلم: ، مسلم688حديث رقم 253/ 1، 624حديث رقم 
.2675، حديث رقم 3/1041، املصدر السابق: البخاري -1156
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اهللاوأن،يشاءمنعلىاهللايبعثهعذاب": أنهفأخربينعن الطاعون rسألت النيب : قالتgوعن عائشة 
كتبماإاليصيبهالأنهيعلمحمتسباصابرابلدهيففيمكثالطاعونيقعأحدمنليس،للمؤمننيرمحةجعله

فناء أميت "rرسول اهللا : قال: لقاtوعن أيب موسى األشعري 1157،"شهيدأجرمثللهكانإاللهاهللا
وخز أعدائكم من اجلن، ويف كل : يا رسول اهللا هذا الطعن عرفناه، فما الطاعون؟ قال: بالطعن والطاعون قيل

1159."طاعونوالبالطعنإالأميتتفىنال"ويف رواية أخرى 1158،"شهادة

يف ذلك أدعية عنهم، فقد كان اإلمام ويف مقابل ذلك أفىت الفقهاء جبواز الدعاء لرفع الطاعون، وقد وردت
كما ذكرنا آنفا، كما أن العلماء مل rابن عرفة يعلم تالمذته دعاًء هلذا الداء، إضافة إىل كثرة الصالة على النيب 

يكرهوا التداوي من الطاعون، سواء بواسطة الطب الروحي بالرقى والتداوي باملعوذاتني وخمتلف األوراد 
اجلسماين مبختلف التدابري اإلصالحية واألدوية املركبة، وهذا ما أكد عليه الطبيب الفقيه واألذكار، أو بالطب 

1160.ابن خامتة املري

أن الذي يصرب عليه وال يفر يكون يف حني اختلف الفقهاء يف مسألة الفرار من أرض الطاعون على اعتبار
منالفار": قولهrعن رسول اهللا gوالفار منه كالفار من الزحف، فقد روت عائشة1161أجره أجر شهيد،

1162."الزحفمنكالفارالطاعون

عن القدوم على أرض الطاعون أو اخلروج منها، وهلذا تشدد أغلب الفقهاء يف اإلفتاء rومن مث فقد ى 
ون جبواز الفرار، لئال يكسر املسلمون األصحاء قلوب الضعفاء واملرضى العاجزين عن اخلروج، فيترك هؤالء د

متريض واهتمام، وهذا منهي عنه شرعا ألن من واجبات املسلم على أخيه التمريض والغسل عند املوت 
1163.والدفن

وقد أفىت الفقهاء جبواز اخلروج من أرض الطاعون يف حالة واحدة هي أن يكون اخلروج لبلد آخر ألجل 
ين والصناع والتجار ومن يف حكمهم، أما حاجة أو ضرورة ملن ال جيد نفسه أنه يستغين عن احلركة، كاملسافر

إذا كان اخلروج ألجل حاجة ويكون القصد من ذلك الراحة من بلد الطاعون إىل بلد سليمة، فهذا حمل 
.خالف بني الفقهاء؛ فمنهم من ى عن ذلك، ومنهم من أجازه إذا كان القصد منه للتداوي

:وميكن أن نلخص آراء الفقهاء كما يلي
.اخلروج من أرض الطاعون والفرار منهالنهي عن *

.3287، حديث رقم 3/1281، املصدر نفسه-1157
.19546، حديث رقم 4/395، املسند: اإلمام أمحد-1158
.25062، حديث رقم 6/133، املصدر نفسه-1159
.124–116، ص األجوبة التونسية على األسئلة الغرناطية: حممد الرصاع-1160
.أ166ب، 163، ورقة ما رواه الواعون يف أخبار الطاعون: السيوطي1161
.26226، حديث رقم 6/255املصدر السابق، : اإلمام أمحد-1162
.358–356/ 11،املعيار املعرب: ، الونشريسي156-151ص ،األجوبة التونسية : حممد الرصاع-1163
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.جواز اخلروج من أرض الطاعون يف حالة ضرورة ملحة أو قضاء حاجة*
بلد سليمة، فمنهم من ى عن ذلك اخلالف حول مسألة اخلروج منه ألجل الراحة من بلد الطاعون إىل*

1164.ومنهم من أجازه، إذا كان اهلدف منه التداوي ال غري

ر طيب فإن اخلروج من أرض الوباء فيه مضرة كبرية على املرضى، ألن ذلك يصاحبه حركة وأما من منظو
شديدة وهذا مضر هلم كما أسلفنا الذكر، كما أن الدخول إىل أرض الطاعون فيه مضرة كبرية على األصحاء 

هذا يقول رسول فيمرضون بسبب استنشاقهم للهواء الفاسد، ألن مدانام للمرضى تؤدي م إىل اهلالك، ويف 
بابمنهذاليسو":، قال بعض شراح احلديثالوباءمداناةالقرفو1165،"إن من القرف التلف: "rاهللا 

األهويةوفساداألبدانصحةعلىاألشياءأعونمنةياألهواستصالحفإن،الطببابمنهوإمنا،العدوى
: وقال ابن قتيبة1166،"هومشيئتتعاىلاهللانبإذذلكوكل،األطباءعندالبدنإسقامإىلوأسرعهاأضرهامن
، وهلذا رأى بعض األطباء والفقهاء جمانبة املرضى واألخذ باألسباب حىت "القرف مداناة الوباء ومداناة املرضى"

1167.ال حتملهم أنفسهم على الطرية والعدوى

أيضا، فقد كان العباسيون مل يكن الطاعون حيز نقاش بني األطباء والفقهاء فقط بل اقتحم جمال السياسة 
يعتربون أنفسهم طالع خري عندما انقطع الطاعون عن الشام بعد جميئهم، يف حني مل تنقطع زمن بين أمية، فقد 

امحدوا اهللا الذي رفع عنكم الطاعون منذ ولّينا عليكم، فقال بعض : "خطب أحد أمراء بين العباس بالشام قائال
1168".كم علينا والطاعوناهللا أعدل من أن جيمع: من له جرأة

ونظرا ألن املسلمني كانوا يعتربون الطاعون تكرميا خصهم اهللا به دون غريهم، فإن موجات الطاعون اليت 
استمرت حىت العصر احلديث، وما نتج عنها من كوارث دميغرافية ال حتصى، مل تكن لتعرب عن فشلهم الذريع 

ام العميق بفكرة نيل الشهادة يف زمن تقلصت فيه سبل اجلهاد، يف درء خطر الطاعون، وإمنا تعرب أكثر عن إمي
يف حني أن أوروبا كانت تنظر إىل مرض الطاعون على أنه من خاصيات اإلسالم، وهلذا قطعت أشواطا كبرية 
للنهوض بعلم األوبئة والتخلص من خطر الطاعون إبان الفترة احلديثة، فقد تكللت هذه اجلهود باكتشاف عدة 

ملختلف األمراض الوبائية، وأمهها لقاح الطاعون، غري أن هذه اللقاحات مل يكن مفعوهلا ساريا على لقاحات
1169.املدى الطويل، وظلت األمراض الوبائية والطاعون خطرا يتربص بكل سكان العامل حىت يومنا احلايل

ضرورة االحتراز من الوباء، اوونظرا ألن األوربيني كانوا يؤمنون مبسألة العدوى إميانا قاطعا، فإم رأ

.159-158، ص املصدر نفسه-1164
.3923، حديث رقم 413/ 2، سنن أيب داوود: ، أبو داود15780، حديث رقم 3/451املسند،: اإلمام أمحد-1165
سنن : ، نفسه2/124هـ، 1410،دار الكتب العلمية:بريوت، 1، ط السعيد بسيوين زغلولحتقيق حممد، شعب اإلميان: البيهقي-1166

.19366، حديث رقم 9/347، 1994-هـ1414مكتبة دار الباز، :مكة املكرمة، حتقيق حممد عبد القادر عطا، الكربىالبيهقي
.44-43، ص الطب النبوي: ابن قيم اجلوزية-1167
مثار القلوب :منصور الثعاليبوب، أ98/ 1دار الكتب العلمية،: ويل، بريوتحتقيق حممد موسى اخل.وشحذ الذاهن واهلاجسالس وأنس االسجة ا: ابن عبد الرب-1168

.68/ 1، 1965،دار املعارف:القاهرة،1، طحتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم،يف املضاف واملنسوب
.117–116ص ،19وباء يف القرن صورة ال:متجيد املوت:  حممد احلداد-1169
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وملا 1170أو احلجر الصحي كوسيلة لالحتماء منه،، "la quarantaine"فأحدثوا لذلك مكانا مسوه بالكرنتينة 
كان انتقال العدوى عن طريق التجارة وحركة السفن، فإن بالدهم الساحلية تكون يف الغالب حماطة حبراس 

لركاب إىل الكرنتينة والذين ختتلف مدة إقامتهم يف احلقيقة بناًء للسواحل، يشرفون على نزول السفن ومحل ا
:على جمموعة من الشروط

.فالسفن القادمة من بلدة قريبة ليس ا وباء، وفيها كرنتينة مستوفية الشروط، ال حيمل ركاا إىل الكرنتينة*
حيمل ركاا إىل الكرنتينة ملدة الشروط،السفن القادمة من بلدة بعيدة ليس ا وباء، وفيها كرنتينة مستوفية *

.أيام قالئل
مستوفية الشروط حيمل ركاا ملدة السفن القادمة من بلدة ليس فيها وباء وال كرنتينة فيها، أو هلا كرنتينة *

.عشرين يوما
زيد من السفن القادمة من بلدة ا وباء، وليس يف ركاا من به مرض، حيملون إىل الكرنتينة وميكثون أ*

1171.شهرين

السفن القادمة من بلدة ا وباء، ويف ركاا من به مرض فإن هذه السفن غالبا ما تطرد، إال إذا كان يف *
البلد كرنتينة من الكبار، عندئذ يرتل ركاا مث جيردون من ثيام وحيرقون سفنهم ويعوضون هلم مثنها، وحيمل 

إىل الكرنتينة، ومنهم من ميكث ثالثة أشهر يف الكرنتينة ومنهم هؤالء الناس إىل مكان معزول ومعهم حراس مث
من ميكث شهرين ومن ميكث شهرا واحدا، وهناك يتلقون العالج الكايف، ومن ميوت منهم حيفر له حفرة 

1172.ويرمى فيها باجلري

ت حمملة بالصوف ومن بني الشروط اليت يراعيها هؤالء احلراس نوعية البضائع احململة يف السفن؛ فإن كان
والكتان والقطن واجللد، فإن هذه السفن تكون حمظورة وحيمل ركاا إىل الكرنتينة، يف حني كانت السفن 

1173.احململة باخلشب واحلبوب واملعادن واملائعات يسمح هلا بالدخول، ودون أن حيمل ركاا إىل الكرنتينة

مية يف فترة العصور احلديثة، إال أن بعض الفقهـاء قـد            صحيح أن نظام الكرنتينة قد انتشر يف البالد اإلسال        
كرهوا ذلك، واعتربوه بدعة وتقليدا لألوروبيني، فلم يثبت عن السلف الصاحل أم فعلوا ذلك خاصة وأن ذلك 

.يف احلياة الدينية سلبيةجيعلهم يتركون صالة اجلماعة، وهذه ظاهرة
الفقيه التونسي حممد بن سليمان املناعي: فعوا عن هذه الفكرةوعلى رأس فقهاء العصر احلديث الذين دا

"والذي كتب رسالة حول ذلك وعن الوباء عموما حتمل عنوان ، )1831/هـ1247تـ ( حتفة املؤمنني : 
؛ ويعترب املناعي أول من كتب عن نظام الكرنتينة يف العصر احلديث، غري أن آراءه يف أسباب "ومرشدة الضالني

620تـ(لفرار منه مستمدة يف أغلبها من آراء من سبقوه من العلماء أمثال املقدسي احلنبلي الطاعون وا

.129ص املرجع نفسه،-1170
.139-138، ص إحتاف املنصفني: محدان خوجة-1171
.138، ص املصدر نفسه-1172
.139، ص املصدر نفسه-1173
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، وابن القيم وابن حجر العسقالين صاحب "السر املصون يف أخبار الطاعون: "صاحب كتاب)م1223/هـ
، "طاعونما رواه الواعون يف أخبار ال"صاحب كتاب والسيوطي، "الطاعونفضليفاملاعونبذل"كتاب

وهو خمتصر لكتاب ابن حجر املذكور، فهؤالء من الذين حرموا الفرار من الطاعون، وينفون رأي الطب، 
جاء "ح يؤكد ذلك، فإذا ويؤكدون أن سبب الطاعون إمنا هو وخز من اجلان، ما دام هناك نص نبوي صري

1174".العقلالنقل بطل 

يلية وجمموعة من القناعات اليت أدت إىل اختالف الرؤى مل يكن الوباء جمرد مرض فقط وإمنا كان قضية تأو
بني األشخاص، فصنف متسك باملنقول وهم فقهاء السنة، وصنف متسك باملعقول وهم األطباء، وصنف اختار 
الوسطية ومتسك باملعقول واملنقول، وهم األطباء الفقهاء أمثال ابن خامتة املري، يف حني كانت الرؤى حول 

متاما بني العاملني اإلسالمي واألورويب؛ وهذا طبيعي لعاملني خيتلفان من حيث الثوابت الدينية الوباء متناقضة 
والثقافية واألفكار والذهنيات؛ فإذا كان هذا عن مسألة العدوى يف العامل اإلسالمي عموما؛ فكيف كان فقهاء 

املغرب األوسط ينظرون إىل هذه القضية؟  
ى عن اجلدل القائم بني الفقهاء حول مسألة العدوى والفرار من الطاعون، فقد مل يكن املغرب األوسط مبنأ

وبسبب فتنة هذا الوباء واختالف : "أشار ابن قنفذ إىل اهتمام فقهاء هذا الفضاء آنذاك مبثل هذه القضايا فيقول
كما 1175"الطاعوناملسنون يف أحكام: "كتابا فيه مساه) والد ابن قنفذ(طلبته يف الفرار ممن مرض به ألَّف 

.سبقت اإلشارة إليه
وقد اعترب فقهاء املغرب األوسط ثوب امليت بالوباء من عيوب السلع، ليس من باب العدوى ولكن ملا يبعث 

: من كراهية يف نفوس الناس؛ ويف هذا الصدد يذكر لنا ابن مرزوق نازلة سئل عنها حممد بن قاسم املشدايل
ة، من باب البيع إن كان قد اشتهر وأثر كراهية يف النفوس حبيث إذا ذكره ألنه عيب يف السلع:... فأجاب"

البائع عاد ذكره بنقص أو برد يف السلعة، فيظهر أنه عيب ألن العيب يف السلع حبسب ما عند الناس ال حبسب 
1176".حكم الشرع

الطاعون، والفرار من حول مسألة العدوى ومن جهة أخرى مثة رواية مهمة أوردها ابن عقيبة يف مؤلفه، 
وموقف أحد علماء املغرب األوسط من ذلك وهو حممد بن مرزوق الذي بعث به سلطان تلمسان رسوال إىل 

وقد صادف هذا العام وقوع وباء عظيم باملغرب، ويف طريق عودته بعث معه م، 1400/هـ803فاس سنة
رة عن حصن يقال له تاوزيرت، كان قد تفشى قائدا ورجال نصرانيا، فرتل هذا القائد بعيدا عن بلدة وهي عبا

بني أهلها الوباء، فسأل النصراين عن سبب امتناع املسلمني عن الدخول إىل هذه البلدة، فأجابه ترمجانه بأم 
، "ما بال قسيس املسلمني مل يدخل، وأين توكلهم وقوة إميام: "حيترزون من الوباء املنتشر ا، فقال النصراين

.132-128ص ،19صورة الوباء يف القرن : متجيد املوت: حممد احلداد-1174
.356–355، ص كتاب الوفيات-1175
.ب 40ورقة ،نوازل-1176
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ن مرزوق ما قاله النصراين، عزم على الدخول إىل هذه البلدة مع مجاعة فدخلوا، ومل ميرض منهم وملا مسع اب
1177.أحد

وتشري هذه الرواية من جهة إىل روح الوقاية والتحرز من الوباء اليت حتلّى ا هؤالء، لكنها من جهة أخرى 
باء، وهي الفكرة اليت تبناها ابن مرزوق بعد تدل على توكل هؤالء على اهللا سبحانه وتعاىل بعدم فرارهم من الو

.مساعه لقول النصراين، ولرمبا كان يعتقد ا من قبل مثل باقي علماء وفقهاء وصلحاء املغرب األوسط
وجتليات التوكل على اهللا يف مسألة العدوى واالعتقاد بأن املوت من الوباء رمحة يرجى منها نيل الشهادة يف 

املغرب األوسط، يتبني من خالل املوقف الذي قام به والد ابن قنفذ قبل وفاته بالطاعون نفوس علماء وصلحاء
كان يف صحته أعد نفقة مجيع ما حيتاج إليه بعد املوت من كفن ونعش "فقد م، 1349/ هـ750اجلارف سنة

يداً أو مناسبة فقد أعد هذا الصاحل لكل طقوس املوت، واستقبله كأنه يستقبل ع1178،"وتعيني نفقة وغري ذلك
.               عظيمة

هـ750-749فالظاهر أن النخبة املثقفة املتدينة يف املغرب األوسط قد تبنت على األقل بعد طاعون 

فكرة إنكار العدوى وحترمي الفرار من الوباء واعتباره رمحة للناس وفرصة لنيل الشهادة، ولعل م1348-1349/
عل فقهاء املغرب األوسط مع ظاهرة األوبئة والطواعني، وكذا احلديث عن مسألة هذا االعتقاد يفسر ضعف تفا

العدوى والفرار من الوباء بعد الطاعون املذكور، وإال فكيف نفسر غياب اجلدل الفقهي الذي دار بني فقهاء 
ذلك، يف نوازل مازونة على خالف الونشريسي الذي ذكر-كما أشار ابن قنفذ إىل ذلك-الغرب اإلسالمي 

ومقارنة ملا ورد يف نوازل مازونة من قضايا اجتماعية وقعت باملغرب األوسط، واليت تناولتها هذه النوازل 
بكثرة كقضية اللصوصية وحماربة اللصوص من األعراب، وغريها من القضايا اليت ال يقل الوباء أو الطاعون 

يف اتمع حدثا مفاجئا، خصوصا وأا قد رمبا مل تعد خطورة عنها، سوى أن األوبئة بعد طاعون اجلارف
أصبحت ظاهرة دورية استمر حدوثها حىت الفترة احلديثة، أو رمبا من جهة أخرى أصبح الوباء بعد هذا 
الطاعون جمرد حدث أو عارض مساوي، وإن كان يصنف يف خانة الكوارث الطبيعية، فإن املوت به مستحب 

و املتدينة اليت تبنت فكرة االستسالم للوباء، وإنكار مسألة العدوى، يف على األقل على مستوى النخبة املثقفة أ
حني مل تتوفر لدينا معلومات حول صدى األوبئة والطواعني بني عامة الناس يف جمتمع املغرب األوسط، وما إذا 

وأمثال كانت هذه األزمات مثل باقي الظواهر االجتماعية قد خلفت موروثا شعبيا تداولته األجيال من حكم
وأراجيز تترجم إيقاع هذه األزمات يف نفوس العامة، كما هو معروف يف اتمع األندلسي وجمتمع املغرب 

.األقصى

) .   15085رقم . مخ(اغتنام الفرصة حملادثة عامل قفصه: خمطوط: ، نقال عن608/ 2املدينة والبادية:حممد حسن-1177
.87، ص أنس الفقري وعز احلقري-1178
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االنعكاسات الدیمغرافیة الناتجة عن  الوباء و الجوع: ثانیا
ت حتتـها اهلجـرة   تعددت جماالت الدميغرافية التارخيية يف االهتمام بتاريخ السكان من زوايا عديدة، انضو    

ناجتة عن مجلة من األسباب من بينها ااعات واألوبئة، لكن من املؤسف             1179والوفيات كأحداث دميغرافية،  
أننا ال منلك بالنسبة ال املغرب األوسط يف الفترة اخلاصة بالدراسة وثائق وأرقاماً إحصائية تـساعدنا علـى                

ة عن أزميت اجلوع والوباء، خبالف ما هي عليه الـدميغرافيا      وضع قوائم وجداول ختص اهلجرة والوافيات الناجت      
املعاصرة اليت استطاعت أن تعرب عن خمتلف األحداث بلغة األرقام، مما يستدعي هنا االعتماد على منهج الشك                 

.حملاولة وضع مقاربات دميغرافية تكون أقرب إىل الواقع منها إىل اخليال
الھــجــرة- أ

الذي حيـصل   " باحلدث املتجدد "املفاهيم الدميغرافية املعاصرة تندرج ضمن ما يسمى         إن ظاهرة اهلجرة يف   
غري أن اهلجرة بسبب اجلوع والوباء اعتربت ظاهرة         1180أكثر من مرة لفرد ينتمي إىل جمموعة من األشخاص،        

رياف ويقابله  خملة بالعمران، فحركة السكان حنو املدن أوقات هذه األزمات حيدث فراغا عمرانيا رهيبا يف األ              
1181.اكتظاظ يف املدن، مما ينتج احنسارا يف التمدن، وظهور التبدي على أوسع نطاق

وحسبنا يف ذلك ما حدث يف املغرب عقب الغزوة اهلاللية، على أن السبب احلقيقي هلذه اهلجرة يف نظـر                    
قت معركة حيدران اليت    وسبم؛  1037/هـ429بعض الباحثني إمنا يعزى إىل أزمة اقتصادية شهدا مصر سنة         

إىل بلوغ النيل أقصى ارتفاع  له      بسنوات عديدة، ولعل سبب هذه األزمة يعود      م  1051/ هـ443وقعت سنة 
.آنذاكغ 2.9ذراعا، فانعكس ذلك على الدينار الذهيب الذي بلغ أدىن قيمة له قدرت بـ15.20قدر بـ

مـوع  ات العرب اهلاللية حنو املغرب، حيث بلغـت اجل ونتيجة هلذه األوضاع االقتصادية املزرية بدأت هجر 
وعمت بالد الواحـات    م،  1038/هـ430األوىل جهة طرابلس؛ هذه األخرية اليت شهدت جماعة عظيمة سنة         

حيث زادت اهلجرة اهلاللية من شدة هذه ااعة، 1182،"فاروراء"أيضا ذكرا املصادر اإلباضية، وعرفت بسنة 
الن يف خط أفقي، بل منهم من       جرة حبثا عن القوت، من جهة طرابلس إىل جهة وارج         مما دفع بالسكان إىل اهل    

1183.اهلجرة حنو اجلزر املتوسطيةفضل 

وال يهمنا هنا من هذه األحداث سوى أن نبني منها أن ااعة كانت من أبرز العوامل املتـسببة يف حركـة           

105، ص03ش، العدد ، جملة كنانياحلدث الدميغرايف والظاهرة الدميغرافية:مفاهيم دميغرافية:نور الدين املودانويوسف أنكادي -1179
.106، ص املرجع نفسه-1180
.61، صالدميغرافية واألوبئة يف العهد اململوكي:، رشيدة بسرور1/31،املدينة والبادية بإفريقية يف العهد احلفصي:حممد حسن-1181
وهجرة البعض منهم ،ناس من هذه الشدةالةالوسياين الذي بني من خالل روايته معانا:من بني املصادر اإلباضية اليت ذكرت هذه ااعة-1182

، جامعة األمري عبد القادر أطروحة دكتوراه، عمر بن لقمان أبو سليمان بوعصبانة، دراسة وحتقيقجمموعة سري الوسياين: حنو ورجالن، أنظر
إبراهيم ، حتقيقغربطبقات املشايخ بامل:، الدرجيين660-4/659–2006-2005، هـ1427-1426قسنطينة، -للعلوم اإلسالمية

.407–2/406، 7طالي، ط

.33–30/ 1،املدينة والبادية:حممد حسن-1183
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ا ما بينته لنا املصادر خبصوص جمال املغـرب         السكان وهجرم من أوطام حبثا عن فرص أفضل للعيش، وهذ         
األوسط يف الفترة اخلاصة بالدراسة يف إشارات حمتشمة استقيناها خاصة من كتب النوازل الفقهية، فقد ذكر لنا 
املازوين نازلة سئل عنها أبو الفضل العقباين مفادها هجرة أو فرار بكر يتيمة زمن املسغبة إىل وطن غري وطنها،                   

وهلذا فإن مثل هذه اهلجرة قـد حتـدث مـشاكل            1184خ من أشياخ ذلك الوطن وهي كارهة،      فتزوجها شي 
.اجتماعية ال حصر هلا، من بينها ما ذكرته هذه النازلة

كما أن إصابة سكان القرى واألرياف بالسنة الشديدة أو اجلوائح يف منتوجهم الفالحي وسيطرة األعراب               
أخرى حبثا عن حياة أفضل، بدل العيش يف ظل سيطرة وظلم هـؤالء       عليهم، كان يدفعهم باهلجرة إىل أوطان       

األعراب، الذين كانوا حيكمون بعض أرياف وقرى املغرب األوسط آنئذ، وهذا ما بينته لنا إحـدى نـوازل                  
1185.املازوين، وكان قد سئل عنها حممد بن قاسم املشدايل

ه اهلجرات، اليت كان سببها الفقر واجلوع واليت ويف السياق ذاته تضيف إحدى النوازل اليت تعرب عن مثل هذ     
سئل عنها عبد الرمحن الوغليسي؛ حبيث يدور حمتواها حول رجل فقري اضطرته احلاجة إىل السفر، وكان عليه                 
دين كبري ومل يترك لزوجته ماال وال يعلم الناس هل هو حي أم ميت؛ فهل تستحق زوجته الزكـاة، فكـان                     

1186.هذه الزوجة من الزكاة إن كانت على احلالة املذكورةجواب هذا الفقيه أن تعطى 

غري أن املصادر مل تذكر لنا هجرة الفئات املثقفة من علماء وفقهاء وصلحاء بسبب ااعة يف جمتمع املغرب                  
األوسط، ورمبا يفسر ذلك بأن مستواهم املعيشي قار ومل يتأثر كثريا إبان فترة ااعات، هذا من جهة ومـن                   

.رى قد يفسر ذلك بثبات هؤالء أمام البالء ليكونوا قدوة للناس يف الصرب على الشدائدجهة أخ
ض العلماء يف املغرب األوسط بـسبب       إىل هجرة بع   -خصوصا كتب التراجم   -يف حني أشارت املصادر     

م اآلبلـي   فقد خرج أبو عبد اهللا حممد بن إبراهي       سوء األوضاع السياسية سيما يف فترة احلصارات واحلروب،         
وقد هاجر حممد املكـودي إىل       1187مشرقا للحج بسبب احلصار الكبري الذي عانت منه تلمسان مدة طويلة،          

كما فر عمران بن موسى املشدايل البجائي إىل اجلزائـر  1188،"مفلتا من رهق تلمسان حني حصارها   "غرناطة  
1189.بسبب حصار الزيانيني لبجاية

ا تذكرها لنا املصادر ذلك وباستثناء ما ذكره الرصاع عن هجرة مـؤدب          أما اهلجرة بسبب الوباء فنادرا م     
ال توجد إشارة   1190م،1425/هـ829املسيد بسبب وقوع وباء بتلمسان وقت تلقيه دراسته ا حوايل سنة            

.ب 275/ 1الدرر املكنونة،-1184
.أ 497–ب 1/496املصدر نفسه، -1185
.ب 151/ 1املصدر نفسه،-1186
.50–49، 41، ص التعريف بابن خلدون: ابن خلدون-1187
.8/ 3، ة يف أخبار غرناطةاإلحاط: ابن اخلطيب-1188
.160، ص توشيح الديباج:، القرايف351، ص نيل االبتهاج: ، التنبكيت30/ 5أزهار الرياض،: املقري-1189
.15–14، ص فهرست الرصاع-1190
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أخرى يف املصادر، مما يفسر اإلميان العميق ألفراد اتمع حبرمة الفرار من الوباء، وضرورة الصرب علـى هـذا             
لبالء الذي يرجى منه الشهادة خصوصا يف نفوس الفئات املثقفة والصلحاء، وحسبنا يف ذلك ما قام به والـد             ا

بصورة مثالية تعكس لنا صحة هذا االعتقاد يف نفوس هؤالء، ورمبا يف 1191ابن قنفذ يف اإلعداد للموت بالوباء،
.نفوس بقية أفراد جمتمع املغرب األوسط كذلك

ء أكانت داخلية أم خارجية، أم بني األرياف واملدن كحدث دميغرايف كان ناجتا خصوصا              فاهلجرة إذن سوا  
عن أزمات اجلوع، فهي إمنا تدل على حاجة سكان املغرب األوسط إىل تأمني غذائهم لتجاوز هـذه األزمـة     

.خارج جمال وقوعها
الوفیات-ب

ا يسمى باحلدث غري املتجدد، الذي حيدث للفرد        إن الوفيات يف حقل الدميغرافيا التارخيية تنضوي ضمن م        
الذي ينتمي إىل جمموعة من األشخاص مرة واحدة فقط، فالوفيات كانت والزالت تعد احلدث املخل الناتج عن     

ألا تؤدي إىل حدوث اختالل يف ظاهرة اخلصوبة عند العزاب،            -كظاهريت اجلوع والوباء مثال   -ظاهرة خملة   
ومن مث يتراجع عدد السكان، فتحدث الكارثـة الدميغرافيـة   1192ني صفوف هؤالء،  وحيول ذلك دون زواج ب    

خصوصا يف أوقات الكوارث كااعات واألوبئة، فكيف كانت صورة املوت جراء مثل هـذه األزمـات يف                 
خمتلف املصادر التارخيية، اليت اهتمت بالتأريخ للمغرب األوسط يف الفترة اليت هي مدار البحث؟ وهل جسدت                

.ا حقيقة حجم هذه اخلسائر البشرية؟لن
الوفیات الناتجة عن أزمة الجوع-1

ال تعطينا املصادر صورة صرحية عن حجم الكوارث الدميغرافية واخلسائر البشرية الناجتة عن ااعات الواقعة               
انـت  باملغرب األوسط زمن الدراسة، بل إن أغلب النصوص اليت وردت حول ذلك كانت انطباعية، ولـئن ك  

توحي لنا من جهة بفداحة هذه ااعات إال أا ال تعرب لنا عن ذلك بلغة األرقام، كما أننا ال منلك عددا إمجاليا               
لسكان املغرب األوسط، أو حىت إحدى حواضره خالل خمتلف املراحل الزمنية اليت تنتمي إىل جمال الدراسـة،                 

جم مثل هذه الكوارث واخلسائر البشرية املترتبة عنها من         األمر الذي يسبب لنا عجزا كبريا يف حماولة إحصاء ح         
.الناحية الدميغرافية

جـراء  م  1185/هـ581يصف لنا ابن عذارى حجم اخلسائر البشرية الناجتة عن ااعة الواقعة ببجاية سنة            
وا يـصبحون يف    وعجز أهل البلد عن تكفني املوتى، وعن مواساة األحياء، فكـان          : "احتالل بين غانية هلا قائال    

فإذا كان ذلك يعرب عن إحدى صور املوت اجلماعي          1193،  "اخلرب ويف سكك املدينة زمرا أمواتا ذكورا وإناثا       
باملدن الكربى نتيجة ااعات، فماذا إذن عن األرياف والقرى اليت كانت أخبارها يف مثل هذه األوقات نـسيا            

لكارثة الدميغرافية ا سـيكون أعظـم، خـصوصا يف          منسيا عند كافة املؤرخني، واليت ال شك يف أن حجم ا          

.87، ص أنس الفقري وعز احلقري: ابن قنفذ-1191
.107، 105، ص مفاهيم دميغرافية: يوسف أنكادي ونور الدين املوادن-1192
.181ص ،)املوحدي(البيان املغرب، -1193
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ااعات اليت يكون سببها احلروب واحلصارات، حيث تكون القرى واألرياف عرضة أيضا للتدمري واحلـرق،               
.وهتك الزروع واألنعام كما سبق وأن أشرنا إليها

ا طبيعي ألن املوت يكون بـسبب       وهذ غري أن ااعات اليت تعقبها أوبئة تكون اخلسائر البشرية فيها كبرية،          
اجلوع وبسبب الوباء معا، فتتضاعف نسبة الوفيات عما تكون عليه يف ااعات األخرى، وهذا مـا كـان يف             

فكانـت  "واليت أعقبها وباء عظـيم  م، 1293/هـ693ااعة اليت مشلت كالً من مصر وإفريقية واملغرب سنة          
1194".غتسلاملوتى حتمل اثنني وثالثة وأربعة على امل

ومل تكن ااعات الناجتة عن احلروب واحلصارات أيضا بأقل ضرراً من ااعات األخرى، بل تنجر عنـها                  
ألف وعشرين ألف    ةخسائر بشرية معتربة، فقد خلفت ااعة الواقعة بتلمسان أثناء احلصار املريين هلا زهاء مائ             

ىي ابن جتعلنا نستيقن أن هذا العدد الذي ذكره حي   غري أن بعض املعطيات      1195شخص بسبب القتل واجلوع معا،    
خلدون هو رقم مبالغ فيه، وإن مل تكن املصادر تذكر لنا بصورة صرحية عدد سكان تلمسان قبل احلصار، مثـة            

وملا ضعفت  : "إشارة كفيلة بأن تثبت ذلك ذكرها الوزان عن عدد دور تلمسان عقب احلصار املريين هلا فيقول               
1196،"اثر سكان تلمسان من جديد حىت بلغ عدد دورها املسكونة ثالثة عشر ألـف دار              شوكة بين مرين، تك   

بصيغة تدل على أن تلمسان مل تبلغ عدد دورها كذلك قبل احلصار، وإذا كانت الدار أو الكانون الواحد كما                   
نا أن عدد   ألف نسمة، إذا افترض   65يعرب عنه الوزان حيوي مخسة أفراد فأكثر، فإن عدد سكان تلمسان يقارب           

أفراد الدار الواحدة هو مخسة أفراد، وإن كنا ال نعلم عدد سكان تلمسان قبل احلصار، والذين يفترض أن يكون  
ألف نسمة فإننا نالحظ هنا هذا التناقض الكبري بني عدد املوتى وعدد السكان وحىت إن كان   65عددهم أقل من  
وهو العدد الذي قدرناه مما ذكره الـوزان  ألف نسمة، 80ألف نسمة، فإن أعدادهم ال تتجاوز  65عددهم يفوق 

ـ  737-718(عن عدد دور تلمسان، وهي يف فترة ازدهارها وقوا على عهـد أيب تاشـفني      -1318/ هـ

1197).م1337

إن املوت بسبب اجلوع كان يؤدي إىل تناقض كبري وسريع يف عدد سكان املغرب األوسـط آنـذاك، وإن           
طتنا عن ذلك صورة فيها كثري من الضبابية، إال أن انطباعاا توحي لنا بفداحة اخلـسارة                كانت املصادر قد أع   

.البشرية اليت ختلفها ااعة داخل هذا اتمع
الموت بسبب الوباء-2

خسائر بشرية معتربة بني     )م1520-1192/هـ927-588(لقد أنتجت األوبئة الكاسحة للمغرب األوسط       
ذلك أقل من اخلسائر الناجتة عن ااعات، بل فاقتها أحيانا بكثري خصوصا إذا ما طال الوباء،   أفراده، مل تكن يف   

ـ  749وكان شامال لكل مناطق املغرب األوسط، مثلما هو احلال بالنسبة لوباء سنة            الذي عم العامل م  1348/ه

.90/ 3، االستقصا: ، السالوي540-539، ص روض القرطاس: ابن أيب زرع-1194
.125/ 1، بغية الرواد: حيىي ابن خلدون-1195
.19/ 2وصف إفريقيا،-1196
.17/ 2املصدر نفسه، -1197
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.احلدثعلى حد تعترب ابن خلدون عن هذا1198"حتيف األمم، وذهب بأهل اجليل"بأسره و
يف حصد سكان املغرب األوسط، لعدم      لكن من الصعب جدا حتديد املدة الزمنية اليت استمر فيها هذا الوباء             

وجود مادة مصدرية حول ذلك، غري أنه من األرجح أن تكون هذه املدة أكثر من سنة، على اعتبار أن املصادر                    
.م1349/هـ750م  و1348/هـ749قد سجلت لنا علماء ماتوا يف هذا الوباء خالل سنيت

باهتمام خاص  م  1348/هـ749وخبالف جل األوبئة الواقعة باملغرب األوسط حظي الطاعون اجلارف لسنة         
لدى كتاب الفترة، باعتباره حدثا هز عامل العصور الوسطى بأكمله، وإن كان أغلب ما كتب عنه كان بصورة                  

فداحة هذه الكارثة لكنها مل تعطنا تقديرا واضحا عن عدد           انطباعية، حىت وإن كانت هذه اإلشارات تشري إىل       
.اخلسائر البشرية اليت تكبدا جل مناطق املغرب األوسط

ولئن رسم لنا ابن خلدون صورة قامتة عن املغرب كله يف منتصف املائة الثامنة عقب الطاعون اجلارف الذي                  
طوى البساط مبـا    "العام فقد    1199أقرب منها إىل الفناء   كانت نتائجه على املنظومة الدميغرافية وخيمة؛ كانت        

على حد تعبريه، فإن املغرب األوسط قد عرف أيضا بعد هذا الطاعون فراغا سكانيا رهيبا يف املدن                  1200"عليه
الكربى، فقد انقرض أوالد الويل الصاحل يوسف بن حيىي بن يوسف حفيد التيفرسي، هم وأوالدهم يف الوباء سنة

بتلمسان يف اليوم الواحد جراء وحسبنا يف ذلك أيضا ما ذكره ابن خامتة عن عدد املوتى      1201م،1349/هـ750
والذي يكون من دون شك رقما مبالغا فيه إذا ما قارناه باملعطيات نسمة، 700هذا الوباء والذي قدره بأزيد من    

: املتوفرة لدينا، ولو بصورة تقريبية كما هو موضح يف اجلدول التايل

ومن هذا اجلدول يتجلى لنا بوضوح التناقض الصريح بني عدد املوتى بالوباء خالل سنة واحدة، وبني عدد           
سكان تلمسان زمن استقرارها والذي كان أقل منه بكثري، وهلذا فإن الرقم الذي قدمه لنا ابن خامتة مبالغ فيه،                   

.عوهو أقرب إىل اخليال منه إىل الواق
فيها صورة املوت بسبب هذا الوبـاء       مل تكن مدن املغرب األوسط وحدها قد جتسدت         وعالوة على هذا  

.38، ص املقدمة-1198
.64–63م، ص 1998دار الطليعة، : ، بريوت1، ط التاريخاخللدونية يف ضوء فلسفة: سامل محيش-1199
.45، صالتعريف بابن خلدون: ابن خلدون-1200
.187، ص املناقب املرزوقية: ابن مرزوق-1201
.17/ 2وصف إفريقيا،: الوزان-1202

املوتى يف تلمسان يف عدد 
اليوم الواحد جراء طاعون 

م1348/هـ749

عدد دور تلمسان يف عهد عدد املوتى يف سنة واحدة 
فترة أيب تاشفني (ازدهارها 

/ هـ737- 718
1318-1337(

عدد السكان يف هذه الفترة 
على اعتبار أن الكانون 
الواحد متكون من مخسة 

.أفراد

نسمة120280000ألف كانون16نسمة252000نسمة700
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آنذاك، وإمنا القرى واألرياف فيه أيضا تعرض أهاليها للفناء نتيجة هذا الوباء إىل درجة أا احتاجت إىل إعادة                  
اد، نتيجة إدعاء بعض الناس أم من ذرية أهل التعمري بعد ذلك، األمر الذي أحدث مشاكل اجتماعية بني األفر

1203.هذه القرى، وهلذا فهم أحق بسكنها من غريهم، وهذا ما جسدته بعض نوازل الفترة

الموت بالوباء بین مختلف فئات المجتمع- أ
هل كان التفاوت الطبقي أمام املوت بالوباء موجودا باملغرب األوسط؟ سؤال من الصعب اإلجابة عليه يف                
ظل غياب معطيات دقيقة، لكن مما ال شك فيه أن األوبئة ظلت مع مرور األزمان من األمور اللصيقة بـالفقر                  
والفقراء بسبب سوء التغذية عندهم وسوء التدبري وانعدام النظافة، وهي أمور أقرا املصادر الطبية والتارخييـة                

الوة على ذلك كانت أوروبا فترة العصور       معا، وهذا ما الحظناه عند كل من ابن اخلطيب وابن خلدون، وع           
ليت يعيشون فيها، وقيامهم بتلويـث      الوسطى حتمل اليهود سبب حدوث األوبئة والطواعني بسبب األوساخ ا         

1204.اآلبار والسواقي

وال مراء يف أن أعداد املوتى جراء األوبئة والطواعني يف جمتمع املغرب األوسط كان يتصدرها أنـاس مـن                 
قراء بسبب قلة اإلمكانيات وسوء التغذية، خصوصا منهم األطفال والصبيان، فقد مات الصبيان يف              العامة والف 

تلمسان جراء وباء كان قد أصاا يف فترة استقرار الرصاع ا، وهو يزاول دراسته االبتدائية، فقد سافر املؤدب 
1205.لم زمنه حتديداالذي كان يدرسهم وخال املسيد من الصبيان بسبب هذا الوباء الذي ال نع

غري أنه يف مقابل ذلك أيضا مل تسلم الفئات املثقفة أو حىت السياسية يف املغرب األوسط من املوت بسبب                   
األوبئة يف املغرب األوسط، وجتليات ذلك تظهر لنا من خالل بعض أمساء العلماء اليت ذكرت املصادر أن موم 

صورت لنا أن املوت بالطاعون أو الوباء مل يكن هاجـسا يـؤرق           واليت   1206كان بسبب األوبئة والطواعني،   
هادة، ويف هذا الصدد قدم لنا الفئات املثقفة على األقل منهم الزهاد والصلحاء، كوم جينون من وراء ذلك الش

أما بالنسبة ألصحاب السياسة وامللـك،       1207قنفذ صورة رائعة عن والده وهو يعد نفسه للموت بالوباء،         ابن  
765ثر إال على اسم وزير واحد مات بالطاعون وهو الوزير عبد اهللا بن مسلم الذي تويف بطاعون سنة                 فلم نع 

1208.بوطن رياح باملسيلةم 1363/هـ

غري أن كل هذه االلتفاتات من املصادر واهتمامها بتسجيل أمساء الفئات املثقفة اليت ماتت باألوبئة، جيعلنـا                 
ىل الفترة املخصصة بالدراسة تؤرخ للفئات املثقفة والسياسية والصلحاء حىت جنزم يقينا أن املصادر ظلت وحىت إ  

يف أوقات األزمات، يف حني غيبت الفئات األخرى من جمتمع املغرب األوسط سيما عامة النـاس وطمـس                  

.) نازلة سئل عنها أبو الفضل العقباين(،15/ 2الدرر املكنونة،: املازوين-1203
.69، 65، ص اخللدونية يف ضوء فلسفة التاريخ: سامل محيش-1204
.16، 14، ص فهرست الرصاع-1205
).أمساء العلماء الذين ماتوا بالطاعون(4امللحق : أنظر-1206
.87، ص أنس الفقري وعز احلقري-1207
.265/ 7العرب،-1208
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.املؤرخون أخبارهم حىت يف مثل هذه األوقات
ألوبئة باهتمام خاص بعد املوت، إذ كانوا       وفضال عن ذلك، فقد حضي العلماء والصلحاء الذين هلكوا با         

حيظون بقبور خاصة تكون حمايدة للمساجد، يكون منطها املعماري من دون شك مغايرا لنمط القبور العادية،                
750الذي مات يف الوباء العام سـنة 1209ومثل ذلك ما حظي به الويل الصاحل أبو عبد اهللا الصفار القسنطيين      

ويف مقابـل ذلـك   1210ء مسجده الذي كان متواجدا بساحة القنطرة بقسنطينة،      بقرب بين له بإزا   م  1349/هـ
نتيجة جماعة،  م  1158/ هـ581جسد لنا ابن عذاري صورة مرعبة من صور املوت بالوباء الواقع ببجاية سنة            

1211.فقد كانت جثث الناس مترامية يف سكك الشوارع وخرب املدينة

ب األوسط، وممن ماتوا بالطاعون قد قوبلوا أيضا باهتمام خاص          كما أن أصحاب امللك والسياسية يف املغر      
بوطن ريـاح  م 1363/هـ765بعد موم؛ فقد محل جثمان الوزير أيب عبد اهللا بن مسلم الذي مات بطاعون   

ولو أنه كان من عامة الناس لدفن يف الطريق على األقل ليتخلصوا 1212كما سبق وأن أشرنا ليدفن يف تلمسان،
. ال تنتقل العدوى  إليهممن جثته حىت

وعلى األرجح أن تكون هذه املفارقة يف املوت بالوباء بني عامة الناس وهذه الفئات بسبب املكانة العلميـة               
والدينية والسياسية هلذه األخرية، لكن ال سبيل إىل اإلنكار أن ذلك ميثل من جهة أخرى وجود تفاوت طبقي                  

.املغرب األوسطبني الفئات العليا والدنيا تمع
الوباء والحیاة الثقافیة بالمغرب األوسط بعده -ب 

بديهي جدا أن موت العلماء أو هجرم باملغرب األوسط نتيجة األوبئة، ينعكس سلبا على احلياة الثقافية                
يف ا، فتتعطل املدارس والكتاب جراء ذلك، فقد عطل الوباء احلادث بتلمسان سري دراسة الرصـاع وهـو                  

كما أن الطاعون اجلارف لسنة1213مرحلته االبتدائية، بعد أن سافر املؤدب وهلك أغلب صبيان املسيد بسببه،      
مات فيه عدد كبري من الفقهاء وذلك حال دون إكمال ابن خلدون رحلته العلمية، فاستاء لذلك كثريا خاصة                  

أت وناهزت مكبا على حتـصيل العلـم       ومل أزل منذ نش   : "وأنه قد فقد إضافة إىل شيوخه والديه أيضا فيقول        
حريصا على اقتناء الفضائل متنقال بني دروس العلم وحلقاته، إىل أن جاء الطاعون اجلارف وذهب باألعيـان                 

1214".والصدور ومجيع املشيخة وهلك أبواي رمحهما اهللا

حزنه الـشديد علـى     ومثة نص آخر يبني لنا فيه ابن خلدون حالته النفسية املتدهورة عقب هذا الوباء، و              
وكنت منطويـا علـى     ] وسبعمائة[سني  وخرجت معهم أول سنة ثالث ومخ     : "مفارقة ذويه ومشاخيه فيقول   

أنس : ، نفسه356، ص الوفيات: حسن بن علي، ابن قنفدأحد أشياخ ابن قنفد اخلطيب ومن أقران والده : أبو عبد اهللا الصفار القسنطيين-1209
.   45، صالفقري وعز احلقري

. 322–1/321جامع الكتابات األثرية العربية باجلزائر،: عبد احلق معزوز، خلضر درياس-1210
.181ص ، )املوحدي(البيان املغرب، -1211
.265/ 7، العرب: ابن خلدون-1212
.16، 14، ص فهرست الرصاع-1213
.65–64، ص التعريف بابن خلدون-1214
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وميكننا إسقاط ما أصاب     1215،"مفارقتهم ملا أصابين من االستيحاش لذهاب أشياخي وعطليت عن طلب العلم          
احنطاط احلياة الثقافية، وموت علمـاء    ابن خلدون من استياء على كافة طلبة العلم يف املغرب األوسط، نتيجة           

.أكفاء يف مثل هذه الكوارث
الوباء ونھایة عمر الدولة-جـ 

لئن كانت األوبئة تساهم بدرجة أكرب يف حدوث خلل دميغرايف ألي جمتمع تكتسحه، فإا أيضا تـؤدي            
ره ابن خلدون حول نتائج طاعون إىل إنقاص العمران، وتسريع عجلة اية عمر الدولة، وحسبنا يف ذلك ما ذك

وهذا ما نزل بالعمران شرقا وغربـا يف        : "منتصف املائة الثامنة، الذي يعد حدثا مهما يف تاريخ البشرية فيقول          
منتصف هذه املائة الثامنة من الطاعون اجلارف، الذي حتيف األمم وذهب بأهل اجليل وطوى كثريا من حماسن                 

من ظالهلا وفل من حدها وأوهن حني هرمها وبلوغ الغاية من مداها فقلص العمران وحماها، وجاء للدول على
من سلطاا وتداعت إىل التالشي واالضمحالل أمواهلا، وانتقض عمران األرض بانتقاض البـشر فخربـت               
األمصار واملصانع ودرست السبل واملعامل وخلت الديار واملنازل، وضعفت الدول والقبائل وتبدل الـساكن،              

باملشرق قد نزل به مثل ما نزل باملغرب، لكن على نسبته وقدر عمرانه، وكأمنا نادى لسان الكـون يف      وكأين  
1216".العامل باخلمول واالنقباض، فبادر باإلجابة واهللا وارث األرض ومن عليها

مع ما فابن خلدون ربط حدوث الوباء بنهاية عمر الدولة، وما حيدث يف آخرها من كثرة وااعات والفنت، 
لكن هل ميكن إسقاط نظرة ابن خلدون على املغرب        1217يصاحبها من عجز على مستوى السلطة إلمخادها؛        

املغرب، بل كان مل يركز على دولة معينة من دولاألوسط؟ إنه من املمكن ذلك، ألن ابن خلدون من جهته
ما عدا الصحاري البعيدة اليت ق،يقصد بذلك حالة املغرب كله، نظرا ألن هذا الطاعون كان قد مشل كل املناط

.ال تصلها العدوى
فاملغرب األوسط عقب الطاعون اجلارف عرف حالة من التدهور السياسي واالقتصادي، وهذا ما نلمـسه               
بوضوح عند املؤرخني اإلخباريني وكتب النوازل والفتاوى اليت أصبحت تتخذ من هذا الوباء مرجعية لتأريخ               

فهذا الطاعون كان بالنسبة البن خلدون مبثابة إعالن عن حدوث حتول            1218تناولتها، العديد من القضايا اليت   
1219.للعامل بأسره؛ وهذا التحول يستحق التأريخ له من جديد

لكن من املؤسف أن املصادر ال تتحدث عن هذا الضعف بوضوح، وإمنا ميكن أن نستقي ذلك من خـضم   
وأعطانا صورة واضحة عن الضعف     عن حال تلمسان بعد الطاعون اجلارف     ما كتبوه، فقد حدثنا ابن مرزوق       

انقرض وتغريت األحوال، مث    ) م1348/هـ749وباء(ففيه  : "والوهن الذي أصاب هذه احلاضرة عقبه فيقول      

.65، ص التعريف بابن خلدون-1215
.38، ص املقدمة-1216
.114، ص 2005املركز الثقايف العريب، : ، بريوت4ط –دراسة يف منهجية ابن خلدون -اخلطاب التارخيي : علي أومليل-1217
. أ 87/ 2، الدرر املكنونة: املازوين-1218
. 38، ص املقدمة-1219
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1220".دهى تلمسان بعده ويف زمانه اتصل من الفتنة ما اتصل إىل اآلن

تكثر يف أواخر الـدول، وتعجـل بزواهلـا حبـسب مـا أقـره        وعموم القول فإن ااعات واألوبئة إمنا     
ما ألن هذه األزمات كانت عقبة أمام النمو السكاين لبالد املغرب األوسط يف الفترة املمتدة              1221ابن خلدون؛ 

نظرا لآلثار الدميغرافية اليت تتمخض عنها؛ وخصوصا يف ذلك مـا           ،)م1520-1192/هـ927-588(بني  
.من فراغ سكاين رهيب يف املغرب األوسط، وعامل العصور الوسطى كلهخلفه الطاعون اجلارف 

.187ص املناقب املرزوقية، -1220
.282، ص املصدر السابق-1221



246

خاتمة
لقد كانت ااعات واألوبئة من أخطر األزمات اليت هددت حياة وغذاء سكان املغرب األوسط بصفة 

ستقرار، وانعدام ض حالة من الال، لتفر)م1520-1192/هـ927-588(يف الفترة املمتدة ما بني ،شبه دائمة
.األمن الغذائي وتقهقر املستوى الصحي يف مدن املغرب األوسط وبواديه على حد سواء

عامل بشري من صنع اإلنسان، متثل يف كثرة : إن أسباب حدوث ااعات راجع إىل عاملني أساسيني مها
أدت إىل تراجع النشاط الفالحي يف املغرب وما نتج عنه من حدوث أزمات اقتصادية الضرائب على الرعية

األوسط، ومتخض عن ذلك انعدام األمن الغذائي داخل هذا اتمع، وحدوث غالء يف األسعار والذي أدى يف 
.  اية املطاف إىل انتشار ااعات

من السكان؛ كتسلط األعراب القاطنني باملغرب األوسط على وتعترب احلروب واحلصارات والفنت الداخلية 
أهم األسباب البشرية اليت متخض عنها حدوث ااعات والغالء يف األسعار، فال غرو فقد تعدت اآلثار الناجتة 

ا فرضت حالة شبه عن احلروب إىل احندار دميغرايف لسكان املغرب األوسط، وخراب عمراين، فضال عن أ
. سط يف الفترة مدار البحثستقرار السياسي داخل املغرب األومن والالدائمة من الأل

ألن كثرة األمطار وقلتها من شأا أن حتدث أما العامل الطبيعي فهو ناتج أساسا عن تذبذب املناخ؛
، اليت ال يد لإلنسان يف حدوثها، كالقحط واجلراد "باجلوائح الطبيعية"وهي اليت نعتها الفقهاء كوارث

وحال دون القة تراتبية بني املناخ واملاء والغذاء، فإذا اختل املناخعفثمة والفيضانات والثلج والربد وغريها؛
، كما أن كثرة التساقط اليت تؤدي إىل حدوث فتحدث بذلك ااعة،قل املاء فيقل الغذاءتساقط األمطار،

ىل أن هذه اجلوائح كانت تتسبب يف الفيضانات كانت من شأا أن لك الزرع والضرع معا، فإضافة إ
.أحلقت أضرارا باال الفالحي واحلريف والعمراين على حد سواءجماعات داخل املغرب األوسط فإا حدوث

أما األوبئة وإن كانت متثل يف آن واحد سببا حلدوث ااعات، ونتيجة عنها أيضا؛ فإن األطباء قد حصروا 
من بينها انعدام شروط النظافة، وكثرة مجلة مسبباا يف فساد اهلواء واملياه واألغذية، وعدة عوامل أيضا 

احلروب، وتذبذب املناخ؛ وخصوصا يف ذلك املناطق اخلاضعة للمناخ املتوسطي، فسكاا أكثر عرضة لإلصابة 
إال أن أهلها كانوا يف معزل -وإن كان مناخها شديد اجلفاف-يف حني كانت املناطق الصحراوية باألوبئة، 

.ني لقلة الرطوبة، اليت هي السمة األساسية للمناخ املتوسطيعن اإلصابة باألوبئة والطواع
كما ال ننسى أن عددا كبريا من الفقهاء يرجعون سبب حدوث الطاعون الذي هو صنف من األوبئة إىل 

، وذلك انطالقا من تراث ديين جتسد يف عدد كبري من األحاديث النبوية وردت حول الطاعون، "وخز اجلان"
جدل كبري بني الفقهاء وخاصة منهم ومسألة العدوى اليت شكلت حمور . به بأن له الشهادةوثواب من أصيب 

. فقهاء املغرب األوسط
لقد كانت جهود السلطة للتقليل من حدة ااعات على الرعية قائمة أساسا على مبدأ التضامن معهـم،                 

غذاء لتبذله للفقراء والضعفاء بدون مثن،     حبسب مستواهم املعيشي، وتعتمد يف ذلك على ما هو يف خمزوا من           



247

ولألغنياء بثمن معقول يقل عما هو عليه يف األسواق، وإن كان هذا على مستوى املدن، ألننا ال نعلم مـا إذا            
كانت السلطة يف األرياف وبوادي املغرب األوسط تتبع اخلطة نفسها إزاء السكان املتضررين بااعة، النعدام               

.اليت تثبت أو تنفي ذلكاملادة املصدرية 
أما جهود القضاة، وإن كانت ترتكز على اجلانب التنظريي خاصة، فإا مبذولة أيضا لـصاحل الرعيـة يف                  

على الفقراء، لينفقـوا  أوقات األزمات، فقد أجاز فقهاء املغرب األوسط على سبيل املثال بيع األراضي احملبسة  
حني الحظنا الغياب التام لدور احملتسب يف مراقبـة أسـواق املغـرب           هؤالء يف أوقات ااعة، يف      مثنها على   

األوسط، واليت تكثر فيها التجاوزات يف مثل هذه األوقات، كتغلية األسعار، واالحتكار، وبيع السلع الفاسدة               
.واحملظورة واحملرمة شرعا، واليت قد لك الناس أكثر مما تنفعهم يف سد رمق اجلوع

م على أن دور التجار أوقات األزمات إمنا كان ميثل دورا سلبيا فقط، بل إن البعض مـن  كما ال جيب احلك   
إن كانت املادة املصدرية حول ذلـك   التجار األغنياء قد جسدوا مبدأ التضامن مع الفقراء يف هذه األوقات، و           

.قليلة جدا
سط نظرا لقوة اعتقاد الناس   األو رباملغيف حني جتسد دور الصلحاء يف جتاوز أزمة اجلوع  بقوة يف جمتمع              

على طقوس فعالة، يتجاوز الويل من خالهلا أزمة اجلوع كالكرامة والـدعاء،             افيهم، ويقوم هذا الدور  أساس     
فضال عن تضامن هؤالء الصلحاء مع الفئات الفقرية واحملتاجني من الناس، لتكون مقدسام من قبور وزوايـا              

الفئات يف أوقات ااعة طمعا يف نيل الصدقات من الزائرين هلا، ومن املقيمني              مقرا رئيسيا تلجأ إليه مثل هذه     
.عليها من الصلحاء

فعلى اعتبار أن املغرب األوسط يصنف يف مصاف اتمعات الوسيطية املتدنية، فإن تقديس األولياء وكل 
اد هذا اتمع، خاصة و أن الويل أفرربط، قبور، زوايا مسة، أو ذهنية طبعت يف نفوس : مقدسات ظاهرة الوالية

يف نظرهم و يف نظر كتب املناقب قد جسد دورا بطوليا خارقا للعادة يف جتاوزه ألزمة اجلوع، وبعض مسبباا 
.مبيكانيزمات بسيطة هي الكرامة و الدعاء، اللذان جعال منه شخصية كريزماتية آسرة لكل أفراد هذا اتمع

تشبثت ا غالبية سكان املغرب األوسط زمن الدراسة، تؤكد لنا ال حمالـة انتعـاش                ولعل هذه الذهنية اليت   
ظاهرة الوالية داخل هذا اتمع، ونشاطها آنذاك خصوصا يف املناطق النائية واملعزولة كاألرياف والقرى، أين               

.تكون سلطة الويل هناك مبثابة سلطة امللك
وبئة من طرف األطباء فقد باءت كلها بالفشل، خاصة يف احلد مـن             أما اجلهود املتخذة لتجاوز ظاهرة األ     

موجات الطاعون والوباء، والقضاء على بعض األمراض املزمنة، فكان البديل عن هؤالء بالنسبة ألفراد املغرب               
وعالج الـصرع  الذين جتلى دورهم بوضوح يف عالج خمتلف األمراض  املزمنة والعاهات،   . األوسط الصلحاء 

مما جعل السكان يعتقدون م كل االعتقاد يف املمات واحمليا، كما أن أساليبهم اإلشفائية تقوم أساسا                 واجلن،
فل ودعاء، فضال عن الطب الشعيب الذي انتشر بكثرة داخل هذا      تعلى مبدأ الكرامة كالرقية وما يصاحبها من        
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لطب الشعيب، مل يفلحوا يف صد موجات اتمع لينحسر دور الطبيب، بالرغم من أن الصلحاء أو من ميارسون ا
. األوبئة وال الطواعني، ولكن انتشارهم بكثرة إمنا يدل على قوة إميان الناس، واعتقادهم ذه الفئات

لقد أنتجت ااعات مظاهر عديدة منها اقتصادية واجتماعية ودينية وثقافية ونفسية، فاملظاهر االقتـصادية              
ر اليت ختضع لقانون العرض والطلب، فنظرا الزدياد الطلب على املواد الغذائيـة             جتلت أساسا يف حركة األسعا    

أوقات ااعات، فإن  أسعارها ترتفع لكن بدرجة متفاوتة حسب أمهيتها أيضا ويتصدرها يف ذلـك القمـح                  
علـى   والشعري نظرا، ألا متثل الغذاء الضروري لسكان املغرب األوسط يف تلك الفترة، يف حني يقل الطلب               

. السلع غري الغذائية، وخصوصا العقارات فتنخفض أمثاا وال يوجد من يشتريها
قيمة العملة املتعامل ـا، ويكثـر   والضعف االقتصادي للدولة أوقات ااعة يتجلى أساسا عندما تنخفض     

فرين وعابري السبيل   التعامل بالنقود املزورة، كما يتجلى هذا الضعف أيضا يف عدم قدرا على استيعاب املسا             
الوافدين عليها واإلنفاق عليهم، ومن أبرز املظاهر االقتصادية  أيضا يف أوقات ااعة جلوء الناس يف معامالم                 

. إىل الدين والرهن كحل لتجاوز أزمة اجلوع
مل يستطع أما املظاهر االجتماعية، فإن أوقات ااعات قد فرضت يف جمتمع املغرب األوسط منطا حياتيا 

والتسول، كما فضل البعض منهم أو أفراده التأقلم معه، فامتثلت فئات عديدة  منهم الحتراف مهنة اللصوصية
. من أجربوا على ذلك حياة االسترقاق، عسى أن يضمن هلم ذلك العيش دون أن يهددهم هاجس اجلوع 

         اعات إمنا هي لعنة من اهللا سلطها علـيهم         ونظرا لإلميان العميق داخل أفراد جمتمع املغرب األوسط بأن ا
ليأخذهم بذنوم، فإن هذه األوقات قد أفرزت مظاهر دينية من أبرزها صالة االستسقاء، والتوجه إىل األولياء             
ومقدسام من زوايا وقبور، ورمبا هذا ما يفسر غياب دور املساجد يف تلك الفترة اليت تربط أبواا باألحزمة،                 

جلوع القصوى قد جعلت أفـراد جمتمـع   وث بعض ااعات، وفضال عن ذلك  فإن حاالت ا     وتغلق عند حد  
. املغرب األوسط يف حالة نفسية صعبة قد تصل م إىل حد اجلنون

كما أن األوبئة واألمراض املستعصية قد خلقت جمتمعا خائفا من العدوى واألمراض، وجعلتهم بذلك 
ظرا إلميام العميق بأن األوبئة مثلها مثل ااعات إمنا هي عقاب إهلي؛ وهلذا ينيبون إىل اهللا، ويتوبون إليه ن

.كانت مقدسات األولياء مالذا هلم لطلب االستشفاء ا
كما أن األوبئة اليت تؤدي حبياة اخلاصة والعامة قد أدت إىل حدوث تراجع كبري يف احلياة الثقافية من خالل                  

ل كارثة إنسانية حقيقية م الذي مث1348ّ/هـ749لك  الطاعون اجلارف لسنة  موت العلماء ا خصوصا يف ذ     
فإضافة إىل اخلـسائر البـشرية      ت عامل العصور الوسطى بأسره، فحصد األرواح، ومل ينج منه إال القليل،             عم

لـة يف   الكربى اليت خلفتها األوبئة، فإا قد كانت  تؤدي إىل شل النشاط االقتصادي، بسبب موت اليد العام                
. كل من القطاع الفالحي والتجاري واحلريف على حد سواء

متثلت املظاهر الدميغرافية للمجاعات واألوبئة أساسا يف اهلجرة وإن كانت بسبب الوباء أمرا مكروها حرمه               
الفقهاء بناًء على أحاديث نبوية وردت حول ذلك، أما الوفيات فكانت من أبرز االنعكاسـات الدميغرافيـة،                 
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اعات واألوبئة إضافة إىل احلروب شكلت ثالوثا حقيقيا هدد حياة سكان املغرب األوسط طيلـة الفتـرة                 فا
.املدروسة

وتتفاوت طبقات الناس يف تأثرهم بااعة، فتكون بأقل درجة على الفئات امليسورة كالتجار وبعض العلماء               
أو وزير أو حاكم بسبب اجلوع، يف        قط وفاة عامل  واملوظفني يف السلطة والطبقة احلاكمة، فلم تذكر املصادر         

حني تتأثر الفئات الفقرية بااعة تأثرا كبريا يؤدي ا يف كثري من األحيان إىل املوت؛ فهي أكثر الفئات تضررا                
.ذا احلدث العارض

م سواء يف التعرض    لوباء، فكله يف حني مل تكن هناك مفارقة بني الفئات الغنية والفئات الفقرية يف تأثرهم با             
السلطة والعامل بالوباء ليس كمـوت      له، لكن املفارقة سجلتها لنا املصادر بعد املوت، فموت الغين وصاحب            

الفقري، فالفئات اليت هلا وزن يف اتمع حتظى بقبور ذات طراز معماري متميز، وتدفن  يف مقابر خاصة أو يف                    
ويف خـرب  ادر موت العامة وانتشار جثـثهم يف الطرقـات      املساجد والزوايا، يف حني صورت لنا هذه املص       

.السكك دون أن يلقوا االهتمام نفسه
ألزمات اليت عرفها املغرب األوسط     فإضافة إىل األزمات األخرى تعد ااعات واألوبئة واألمراض من أهم ا          
ميغرافيـة واالقتـصادية   البنيـة الد زمن الدراسة، ألا حالت دون حتسن الوضع الصحي هلذا اتمع، ومست  

والثقافية واتمع والعمران على حد سواء؛ فهي أزمات مؤذنة، بالفناء، لذلك اعتربها ابن خلدون مؤشرا على              
.اية عمر الدولة

إن ابن خلدون مل يعترب أن هذه األزمات كانت فقط مؤشرا على اية عمر الدولـة؛ وإمنـا أشـار إىل أن                      
نيعلن عواليت تليه؛ قد كان مبثابة مؤشر م الذي عايش الفترة اليت قبله1348/هـ749الطاعون اجلارف لسنة 

اية عامل قدمي، وبداية عامل جديد مستحدث يستحق كتابة تارخيه من جديد، وهذا ما ذكره يف آخر الـنص                   
وال مجلـة،  وإذا تبدلت األح: "بشرية بعد هذا الطاعون؛ فيقولالذي يتحدث فيه عن الوضع الذي آلت إليه ال        

شأة مستأنفة، وعامل حمدث، فاحتـاج  فكأمنا تبدل اخللق من أصله وحتول العامل بأسره، وكأنه خلق جديد، ون           
فالذي يتمعن   1222،"هلذا العهد من يدون أحوال اخلليقة واآلفاق وأجياهلا والعوائد والنحل اليت تبدلت ألهلها            

عصر قبله؛ فلماذا له إىل بداية عصر جديد، وانقضاءمع هذا القول جيدا يتراءى له أن ابن خلدون ينوه من خال
وسطى؟ على أساس أن األوبئة تعتـرب       إذن مل يعترب املؤرخون هذا الطاعون كمؤشر حمدد لنهاية فترة العصور ال           

: قولـه  من املؤشرات األساسية اليت ميكن من خالهلا حتديد الفترات التارخيية؛ وهذا ما أشار إليه الـبريوين يف                
عث نيب بآيات وبرهان أو قيـام ملـك         يخ هي مدة معلومة تعد من لدن أول سنة ماضية كان فيها مب            والتأر"

مسلط عظيم الشأن، أو هالك أمة بطوفان عام خمرب، أو زلزلة وخسف مبيد، أو وبـاء مهلـك أو قحـط                     
1223."مستأصل، أو انتقال دولة أو تبدل ملة

.38، ص املقدمة-1222
.13، ص 1923، اآلثار الباقية عن القرون اخلالية-1223
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غريها، كغريه من األحداث اليت حدد املؤرخون مـن         فالطاعون اجلارف مل يكن حدثا اختص مبنطقة دون         
خالهلا اية فترة العصور الوسطى؛ فهذا الطاعون كان حدثا عامليا عم عامل العصور الوسطى بأسره، وهلـذا                 

ذهـب بأهـل اجليـل، وطـوى كـثريا          "يستحق أن يكون مؤشرا على اية العصور الوسـطى، ألنـه            
.بري ابن خلدونعلى حد تع" من حماسن العمران وحماها
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المالحــق



252

جدول یمثل أھم أنواع األمراض الوبائیة01: ملحق رقم

أنواع األوبئة 
والطواعین

بعض األدویة    أعراض المرض
المقترحة

المرجع/  المصدر

الطاعون
العقدي

خراجات ناتئة تظهر يف 
ن بألوان مغابن اجلسم تتلو

عديدة من األمحر إىل األصفر 
إىل األسود، وتورم وآالم يف 
الغدد اللمفاوية، ويصاحب 
.ذلك محى وخفقان وغشي

استفراغ البدن بالفصد-
.أدوية مركبة-
بعض األعشاب الطبية -

املفيدة لكل أنواع الطاعون 
"...ريباس"، "مرس: "مثل
تدابري إلصالح اهلواء -

.واألغذية واملاء

القانون يف الطب،  : ابن سينا
الطب : ابن القيم،8/2575

: ابن البيطار،38، ص النبوي
اجلامع ملفردات األدوية 

،447-2/446واألغذية،
حتصيل : ، ابن خامتة433/ 4

، 157، صغرض القاصد
بغية  : ، األنطاكي181
.335، صاحملتاج

الطاعون
الرئوي

صعوبة يف التنفس وسعال 
يصاحبه وجع ونفث الدم، 

يف احلنب أو حتت أحد 
.النهدين دون حرارة

ويصاحب ذلك أعراض عامة 
من الغشي وبرد يف األطراف 

.وفساد العقل

استفراغ البدن بالفصد-
أدوية مركبة -
تدابري إلصالح اهلواء -

.واألغذية  واملاء

حتصيل غرض : ابن خامتة
ابن ،182-181، ص القاصد
، صمقنعة السائل: اخلطيب

38-39.

الطاعون

الطاعون
اإلنتامني

أو القروح
السود

نفاخات سوداء يف اجللد تنبع 
من املاء، و يصاحب ذلك  

ارتفاعا شديد يف درجة 
.حرارة اجلسم

استفراغ البدن من الدم -
الفاسد

أدوية مركبة-
تدابري إلصالح اهلواء -

واألغذية و املاء

حتصيل غرض : ابن خامتة
.182، ص القاصد
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مرض اجلذام

أعراض أولية تتمثل يف تقدم قوايب -
اجلسم واحلمرة املظلمة وكدورة بياض 

.العني واستدارة احلدقة والبحوحة
أعراض عندما يشتد املرض تتمثل -

يف تورم األنف وتآكله ونتانة رائحة 
البدن، تقرح وتورم البدن حىت تسقط 

منه بعض األطراف، تساقط الشعر 
.وبة، تشقق األظافربسبب كثرة الرط

.الفصد-
.أدوية مركبة-
: بعض األعشاب الطبية مثل-
دهن شجرة "، "حناء"

قثاء "، "قرطم"، "املصطكي
"مللم"، "احلمار

دهن أماكن اجلذام بالقطران -
.مع شيء من امللح

أغذية مفيدة مثل حلوم -
.الدجاج

، كتاب األغذية: ابن زهر
: ، ابن البيطار15،18ص 

فردات األدوية اجلامع مل
، 303-2/301،واألغذية

396 ،4/244،247259 ،
عمل من : ، ابن اخلطيب385

-211ص  طب ملن حب، 
، بغية احملتاج: ، األنطاكي212
،344ص 

Francois aubert,
etphillipecruttard

L'essentiel médicale ,
p 548.

اجلدري 
واحلصبة

محى شديدة وامحرار يف اجلسم -
.ع مرور األياميزداد م

اجلذري يكون بظهور بثور كبرية -
ويصاحب على اجللد وناتئة تتقرح،

ذلك خشونة يف الصوت والفزع عند 
.النوم

احلصبة تكون بظهور بثور صغرية -
وليست ناتئة على اجللد وأعراضها 

.محى وقلق وغثيان

.الفصد-
.أدوية مركبة-

التيسري يف املداواة : ابن زهر
، ابن 462ص ، والتدبري
عمل من طب ملن : اخلطيب

، 201-200، ص حب
، ص بغية احملتاج: األنطاكي

، ابن أيب بكر 335-336
كتاب تسهيل : األزرق
.153-152،ص املنافع

مرض السل
محى -حدوث هزال يف اجلسم -

خفيفة 
-وضيق يف التنفس-سعال يابس-

.ونفث مادة بيضاء كريهة الرائحة

.الفصد-
.وية مركبةأشربة وأد-

، بغية احملتاج: األنطاكي
.135ص 

الذحبة
ضيق احللق وحدوث وجع فيه بسبب 

ويصاحبه "  اخنزال خرز الفقار"
.حدوث قرحة

ال عالج هلا يف الغالب إذا 
متكنت لكن قبل متكنها ميكن 

.العالج بالتجفيف والتلطيف

ةالتيسري يف املداوا: ابن زهر
.456-455ص والتدبري، 

األجوبة : لرصاعحممد ا
. 105، ص التونسية

اجلرب واحلكة

يكون اجلرب بظهور بثور صغار -
تكون محراء ويصاحبها حكة شديدة 
ولدغ ورمبا تتقيح هذه البثور، وتظهر 
أكثر يف اليدين والرجلني وسائر البدن

واحلكة تكون بتغري ملمس سطح -

.الفصد-
ة مركبة استعمال أدوي-

وأشربة وطالء يستعمل لدهن 
.مكان اجلرب واحلكة

عمل من طب ملن : ابن اخلطيب
.215ص حب، 
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. اجللد مع وجود لدغ شديد

الرمد

تورم الطبقة امللتحمة من العني وسيالن 
.الدموع منها

.الفصد-
اإلكثار من شرب ماء -

الشعري والتمر اهلندي والعناب 
والورد

.أدوية مركبة-

، يالطب النبو: ابن قيم اجلوزية
: ، األنطاكي108-107ص

.56-55، ص بغية احملتاج
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سطوجدول یمثل أھم النباتات الطبیة الموجودة في المغرب األ02:الملحق

أهم األمراض اليت مكان تواجدهاسم النبتةا
تداويها

املصدر

عمدة : ابن اخلري اإلشبيليغري مذكورجبايةشجرة الفرس: ويقال له أيضاعود السوس
2/597،الطبيب

ومن أهم أنواعه ) نوع من الرياحني(قيصوم
األفسنتني

مفيد ضد األدوية جباية
.القتالة

/ 2عمدة الطبيب،:ابن خري
699-702.

يعرف باملغرب القيصوم نوع آخر من 
.األوسط حببق الشيوخ

/ 2عمدة الطبيب،:ابن خريغري مذكور هرتيت
699.

جباية وكثري جببل أيضاالقيصومنوع من الساحلياألفنتيس
الصوف

/ 2عمدة الطبيب،:ابن خري غري مذكور
703.

نوع من الشيح يسمى عند األسطوخودوس
.بهألنه شبيه بإكليل اجلبلهرت يأهل ت

2،عمدة الطبيب:ابن خريغري مذكورهرتيت
/800-801.

أنواع من الورود مثل الورد األكحل عطر 
زهر املاميتاوورد صغري يشبه الرائحة، 

/ 2،عمدة الطبيب:ابن خريغري مذكورهرتيت
825-826.

تلمسان ومنابته يف الضرووهو نوع من البطم
اجلبال اخلصبة 

واملواضع الظليلة 

عمدة :ابن خري اإلشبيليغري مذكور
.1/546،الطبيب

وهو نوع الربباريسوهو شجر أمربباريس 
، "ازرغن"الرببرية بـ ويعرف بالعوسجمن 

"ارغيس"واسم حلاء أصوله 

عمدة :ابن خري اإلشبيليغري مذكورجباية
.65/ 1،الطبيب

كثري باملغرب عرعر
األوسط من 

تلمسان إىل املهدية

عمدة :ابن خري اإلشبيليغري مذكور
.563/ 2،الطبيب

من أنواع القثاء والبطيخ يسمى عند فقوص
"إيغسيمن"الزناتيني 

/ 2عمدة الطبيب،:ابن خريغري مذكورأراضي زناتة
641.

إسم بربري لنبتة ومعناها رجل آطربالل
الطائر

املغرب األوسط 
وجباية

تستعمل هذه النبتة 
ملداواة البهق 

اجلامع ملفردات :ابن البيطار
.06/ 1،األدوية واألغذية

املغرب األوسط آاطرباللبزر احلشيشة املسماة بـ 
ايةوجب

يستعمل يف عالج 
الربص بعد أن يضاف 

اجلامع ملفردات :طارابن البي
.1/07،األدوية واألغذية
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إليه بعض األعشاب 
مثل سلخ احلمية وورق 
السنداب، أو يضاف له 

عسال مرتوع الرغوة
أحواز جباية باألرجيقنويعرف أيضا أرجنقنة

وسطيف
اجلامع ملفردات :ابن البيطارغري مذكور

.1/09ية واألغذيةاألدو

عصارنة مفيدة لبياض جبايةبوقشرم
العني

اجلامع ملفردات :ابن البيطار
.174/ 1،األدوية واألغذية

حب وأهل املغرب األوسط يسمون تاكوت
ذا اإلسماألثل

اجلامع ملفردات :ابن البيطارغري مذكوراملغرب األوسط
.183/ 1،األدوية واألغذية

اجلامع ملفردات :ابن البيطارغري مذكورجبايةباملوسمى أيضا ويتامساورت
.183/ 1،األدوية واألغذية

ويعرف باملغرب األوسطسطرونيون
بتاغيفشت

،اجلامع:ابن البيطارغري مذكوراملغرب األوسط
3/17-18.

القلعة يف املغرب احلرايف نبات القوليون
األوسط

نزهة املشتاق يف :يسياإلدرمفيد للسعة العقارب
.156،ص اختراق اآلفاق

، ص نزهة املشتاق:اإلدريسيغري مذكورجبل ميسون ببجايةاحلضحض شجر
160.

، ص نزهة املشتاق:اإلدريسيغري مذكورجبل ميسون ببجايةالسقولوفندوريون
161.

، ص نزهة املشتاق:اإلدريسيغري مذكورجبل ميسون ببجايةالربباريس
161.

، ص نزهة املشتاق:اإلدريسيغري مذكورجبل ميسون ببجايةالقنطاريون الكبري
161.

، ص نزهة املشتاق:اإلدريسيغري مذكورجبل ميسون ببجايةالزراوند
161.

، ص نزهة املشتاق:اإلدريسيغري مذكورجبل ميسون ببجايةالقسطون
161.

، ص نزهة املشتاق:يسياإلدرغري مذكورجبل ميسون ببجايةاألفسنتني
161.
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اض في المغرب األوسط وطرق جدول یوضح بعض األوبئة واألمر03: الملحق
عالجھا

املصدربعض األدوية واألغذية الفيدة لهنوع املرض

85/ 1،وصف إفريقيا:الوزان.التمسح حول دمل الطاعون بالتراب األرميينالطاعون 
مح البيض إذا وضع على األورام فإنه مفيد هلا -
.يستعمل ضمادا يوضع على اخلنازير فيحللها: الكنكر-
.مخرية اخلبز تعمل مع الزيت وتوضع على الدماميل-
، واحلنطة احملللة يف املاء مفيدة لألورام الصلبة إذا ضمد ا-

.فتنضجاألورام الصلبةوكذلك احللبة فإنه يطلى ا

أرجوزة يف األغذية :ابن قنفذ
-ب51ب، 45، ورقةواألشربة

.ب65أ، 54أ، 52

األورام يف 
ع اجلسم جبمي

أنواعها

يدق الترمس ويغربل ويعجن : وللورم احلار الكائن خلف األذن-
.بعسل ويضمد به

يؤخذ التني اليابس ويطبخ جيدا ويضاف إليه مسن بقر : وللخنازير-
.قدمي ويعجن ويضمد به الورم

ليظة كالغدد يؤخذ التني ويطبخ جيدا يف املاء مع ولألورام الغ-
ورق اخلبيز وخنالة القمح ويصب عليه ماء الشبة إن كان أخضر 

حىت يطيب ويصري كالعصيد ويضمد به ويطبخ إذا كان يابسا
.مرارا

وللسرطان والقروح املعقدة يسحق طني أرميين يف آنية من -
.رصاص وخيلط خبل وعسل وماء ويطال به

رطان خيلط رماد السرطان البحري احملروق مع مسن ودهن وللس-
.ورد ويوضع عليه

3، ورقةتأليف يف الطب:املغيلي
.ب9–أ9أ، 8ب، 

أرجوزة يف األغذية :ابن قنفذ.اللنب مفيد جدا ملرض اجلذام-اجلذام
.ب66، ورقة واألشربة

.الزجنبيل مفيد للحميات-
.احلمى الشديدةوالقسطل يسكن -
.اخليار مفيد عند اشتداد احلميات احملرقة-
.اهلندبا مفيدة للحميات أيضا وللرطوبات املتعفنة-

ة، ورقأرجوزة يف األغذية:ابن قنفذ
.ب74أ، 72ب،54ب،44

احلميات

أ13، ورقةتأليف يف الطب:املغيلي.مفيد جدا ألصحاب احلميات احلادة: الرمان احلامض-

عنيرمد ال

لرمد العني كان يؤخذ من أوراق القرع ويغسل ويهرس ويعصر -
ماؤه ويطبخ بنار لينة حىت يصري مثل الرب يصفى خبرقة ويقطر يف 

.  العني ويطلى به الرمد بعد أن يضاف إليه شيء من عرتروت

.أ4، ورقةتأليف يف الطباملغيلي،
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أيضا مفيد لداء اجلرب الترمس مفيد للجرب، واحللبة واخلل-
.الرطب

اللنب مفيد للجرب وكذلك القطران إذا دهن به اإلنسان فإنه -
.مفيد جدا

أرجوزة يف األغذية :ابن قنفذ
ب، 52ب، 48، ورقةواألشربة

.أ69ب، 66أ، 57 اجلرب 
واحلكة

ويعمل ملرض اجلرب واحلكة أيضا اخلل املطبوخ فيه دفال وزيت -
.به يف احلمامطريرا ودهن ورد وكربيت وحيك 

8، ورقة تأليف يف الطب:املغلي
.ب

أرجوزة يف األغذية :ابن قنفذ.لب الزيتون مفيد للربص-
.ب62، ورقةواألشربة الربص

ويعمل للربص مرطق وجري غري مصفى وعفص وزاج وحناء -
.أجزاء متساوية يعجن خبل وعسل ويطلى به الربص

8، ورقة تأليف يف الطب:املغيلي
.ب

الترمس مفيد للبهق-
.والسلق أيضا إذا عمل به ضمادا على البهق فهو مفيد له-

أرجوزة يف األغذية :ابن قنفذ
.ب72ب، 48، ورقةواألشربة

والبصل مفيد إذا طلي به البهق خملوط باخلل مث يدهن به ويعرض -البهق
.على الشمس

قائمة مصطلحات :الثغري التلمساين
.ب64، ، ورقة صيدلة

دواء مركب يتكون من ورد يابس وجلنار وصمغ عريب مغلي -
وطباشري مغلي وطني أرميين مغلي أجزاء متساوية، تسحق كلها 

.أجزاء متساوية،تسحق كلها وتعمل يف رب رحيان
وينصح األطباء لإلسهال أيضا قشر الرمان مسحوق خيلط مع -

.الدقيق ويعمل منه عصيدة يفطر عليها املريضمقدار ضعفه من 
إذا طبخ بقشرة مع ) الباقالء(وينفع من اإلسهال املزمن الفول -

.اخلل

5، ورقةتأليف يف الطب:املغيلي
.أ10ب، 

مرض 
اإلسهال

استعمال بعض األعشاب والفواكه واألغذية املفيدة لإلسهال مثل -
امض والتفاح والرمان احل) العنب احلامض(البلح واحلصرم

.والسفرجل

أرجوزة يف األغذية :ابن قنفذ
52أ، 48أ،45، ورقةواألشربة

.ب72أ، 61ب، 

اإلجاص مفيد للبطن واحلصرم والرمان احلامض مفيدان للقيء، -
.والبلح يقوي املعدة

أرجوزة يف األغذية :ابن قنفذ
أ،45أ، 42، ورقةواألشربة

.أ61أ، 60ب، 52
ألمراض 

املعدة      
عموما

.الفسنتني نبات مفيد للمعدة الضعيفة-
معجون أكاطرفيل الكبري مفيد جدا لضعف املعدة ويقوي -

األحشاء، وهو معجون مركب من بعض األعشاب والتوابل مثل 
اإلهليلج األصفر والدايلي واهلندي واألملج والبليج والقرفة

. والقرنفل وفلفل وكبابة وبسباسة

قائمة :د الثغريإبراهيم بن أمح
.ب64، ورقة مصطلحات صيدلية
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ومن أحسن األدوية املفيدة للحفاظ على صحة املعدة هي شراب -
املصطكى، الذي يصنع من املصطكى املطبوخ باملاء مع عسل مرتوع 

.الرغوة
ومن األشربة املفيدة للمعدة أيضا شراب الرمان احلامض وشراب -

.السكنجبني الرماين

خري سف السنوسي، حممد بن يو
الربية من غامض أسرار الصناعة 

.65، 60،ص الطبية

.التني مفيد لتورم اللوزتني-
.التمر مع الصنوبر ينفع جدا للسعال-
.الثوم مفيد للسعال والربو-
.احللبة مفيدة أيضا للسعال-
.رب احلصرم مفيد للوزتني-
.للسعال أيضاواخلل مفيد -
.دهن الكراث مفيد للدم املنبعث من الصدر-
.الشعري مفيد للسل وأمراض الصدر مضاف إليه سرطان النهر-
.الصنوبر نافع جدا للصدر ونفث الدم والسعال والربو-

أرجوزة يف األغذية :ابن قنفذ
ب،47–أ47، ورقةواألشربة

أ، 57ب، 52-أ52ب، 48
.أ74ب، 68ب، 64

أمراض الربد 
والسعال 
والصدر

للربد واهلواء يعمل مسك وعنرب معجونان بدهن بازا ولوز ويطلي -
.به مكان الربد

.والنعناع مفيد جدا ألمراض الربد-
.اللوز مفيد للسعال أيضا-

أ، 3ورقة تأليف يف الطب،:املغيلي
.أ14ب، 11

أرجوزة يف األغذية : ابن قنفذ.يستعمل اإلسفاناخ كدواء نافع للنقرس الغري بارد-
.ب42، ورقة واألشربة مرض النقرس

وملرض النقرس يؤخذ ورق خروع وحب خروع يستحقان جيدا -
مث يغليان يف مسن وعسل وقليل من اخلل وجيمع اخلليط جيدا 

.ويسحق حىت يصري كالغراء ويطال به
والشعري مفيد جدا ملرض النقرس حيث خيلط دقيقه بشيء -

.وق خبل  ويوضع منه ضمادامن السفرجل مدق
.اهلندبا مفيدة للنقرس أيضا-

7ورقة ، تأليف يف الطب:املغيلي
.ب

عرق النسا 
وملدواة عرق النسا كان يؤخذ ذهن البيض وذهن بابونج وشحم 

.ستفراغمشع يذاب اجلميع ويذهن به بعد االإوز وشحم دجاج و
.أ8، ورقة تأليف يف الطب: ليياملغ

أرجوزة يف األغذية : ابن قنفذ.اخلل مفيد جدا للصداع-
.أ57، ورقةواألشربة
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.والصداع املتولد من احلر يعمل له طني أرميين وطني خمتوم-صداعال
.وصندل أمحر يعجنان مباء الورد ويطال على اجلبني

.والفصد مفيد جدا لوجع الرأس-

. أ3، ورقةتأليف يف الطب:املغيلي

.شحم الدب نافع لداء الثعلب-
.الثوم مفيد جدا لداء الثعلب-

أرجوزة يف األغذية : ابن قنفذ
.أ60أ، 49، ورقة واألشربة

.أ11، ورقةتأليف يف الطب:املغلي.ورق السلق مفيد لداء الثعلب-

علب  داء الث
)الصلع(

، ةقائمة مصطلحات صيدلي:ريالثغ.وماء البصل نافع جدا لداء الثعلب-
.66ورقة 

.دهن اخلوخ مفيد ألوجاع األذن-
.شحم الثعلب مفيد أيضا ألزجاع األذن-

أرجوزة يف األغذية : ابن قنفذ
.أ49ب، 54، ورقةواألشربة أمراض األذن

وينفع ألوجاع األذن وثقل السمع نوار البصل مقلي يف الزيت -
.ويصب منه يف األذن وكذلك ماء البصل

، مصطلحات صيدليةقائمة :الثغري
.66ورقة 

.قرون إبل الوحش حمروقة مفيدة لوجع األسنان إذا مضمضت به-
.التني مفيد لوجع األسنان إذا وضعت يف صوفة مكان الضرس-
.والثوم مفيد أيضا لوجع األسنان-
.واخلل مفيد أيضا لوجع األسنان-

أرجوزة يف األغذية : ابن قنفذ
49،ب42أ،47، ورقةواألشربة

.أ 57،ب52أ، 
أمراض 
.أ12، ورقة تأليف يف الطب:املغلي.الثوم نافع جدا لوجع األسنان-األسنان

ملرض الصرع 
واجلنون

.التني مفيد جدا ملرض الصرع واجلنون-
.شحم الدب مفيد لداء الصرع-

أرجوزة يف األغذية : ابن قنفذ
.ب60أ، 47، ورقة واألشربة
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:جدول یمثل علماء المغرب األوسط الذین ماتوا باألوبئة:04ملحق 

املرجع/ املصدر سنة الوباء الذي هلك فيهاسم وكنية العامل اهلالك بالوباء

أبو موسى عيسى بن اإلمام 
التلمساين 

م1348/هـ749طاعون 
بتلمسان

:ابن خلدون.265، ص املسند:ابن مرزوق
:الونشريسي.48، صف بابن خلدونالتعري

، لقط الفرائد:ابن القاضي.2/653وفيات،ال
. 247، صنيل االبتهاج:التنبكيت.2/655

، البستان:ابن مرمي.5/15،أزهار الرياض: املقري
.23، صمعجم أعالم اجلزائر:ضنويه.126ص

اهللا حممد بن النجار أبو عبد 
التلمساين

م1348/هـ749طاعون 
يةبإفريق

ابن . 192، ص املناقب املرزوقية: ابن مرزوق
.59ص، بن خلدوناالتعريف ب:خلدون

:ابن القاضي.2/649،الوفيات:الونشريسي
،جذوة االقتباس:نفسه.265ص،درة احلجال

ابن .650/ 2، لقط الفرائد:نفسه.1/302
.154-153، صالبستان:مرمي

أبو عبد اهللا حممد بن عبد النور 
ميالندرو

م1348/هـ749طاعون 
.بتونس

:ابن خلدون-.267، ص املسند:ابن مرزوق
:الونشريسي-.58، صالتعريف بابن خلدون

، درة احلجال:ابن القاضي.649/ 2، الوفيات 
.650/ 2، لقط الفرائد: نفسه-. 202ص

:املقري-.405، ص نيل االبتهاج:التنبكيت
م معجم أعال:نويهض.50/ 5أزهار الرياض

.330، صاجلزائر

والد (حسن بن علي بن اخلطيب 
)بن قنفذا

م1349/هـ750طاعون سنة 
.بقسنطينة

: نفسه.87، صأنس الفقري وعز احلقري:ابن قنفذ
. 356-355، صالوفيات

م1349/هـ750طاعون أبو عبد اهللا الصفار القسنطيين
.بقسنطينة

ابن .356-355صالوفيات،:ابن قنفذ
.655/ 2،الفرائدلقط:القاضي

حممد بن عمر بن الفتوح 
التلمساين

تويف مبكناسة يف طاعون سنة 
.م1415/هـ818

:ابن مرمي.498، ص نيل االبتهاج:التنبكيت
معجم أعالم :نويهض.264، ص البستان
.80، صاجلزائر

ن عبد الرمحان أمحد بن حممد ب
املغراوي املعروف بابن زاغو

التلمساين

م1441/هـ845وباء سنة 
.بتلمسان

.105-106، صرحلة القلصادي:القلصادي
ابن .751-2/755، الوفيات: الونشريسي

:ابن القاضي. أ71/ 3زبدة التاريخ، : األعرج
، نيل االبتهاج:التنبكيت.2/755، لقط الفرائد
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.62-60، صكفاية احملتاج: نفسه.120ص 
شجرة:ابن خملوف. 43، ص البستان:ابن مرمي

معجم أعالم :نويهض.254ص،النور الزكية
.157–156، صاجلزائر

يوسف بن إمساعيل الشهري 
بالزويدوري

يف م1441/هـ845تويف سنة 
.وباء بتلمسان

:التنبكيت.101، صرحلة القلصادي:القلصادي
.630، صنيل االبتهاج

أبو عبد اهللا حممد بن العباس بن 
حممد بن عيسى العبادي 

ينالتلمسا

/ هـ871تويف بطاعون سنة 
.م بتلمسان1467

:ابن مرمي.547، صنيل االبتهاج:التنبكيت
معجم أعالم :نويهض.224، صالبستان
.264، صاجلزائر

م1493/هـ899طاعون سنة أمحد بن زكري التلمساين
.بتلمسان

:الزركلي.121، ص دوحة الناشر:الشفشاوين
.221-1/220،األعالم
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قائمة المصادر والمراجع
.برواية ورش عن نافع،القرآن الكرمي*

المصادر المخطوطة-أ
حممد احلسين السلماين : ابن األعرج·

.3ج، 170: ، نسخة مصورة عن خمطوط اخلزانة احلسنية بالرباط، رقمزبدة التاريخ وزهرة الشماريخ-1
)م 17/ 11ق(حممد بن علي الصنهاجي : ابن باديس·

.1777: خمطوط باملكتبة الوطنية اجلزائرية ضمن جمموع رقماملنافع البينة وما ينفع يف األزمنة األربعة،-2

)م1456/هـ860كان حيا سنة(عيسى بن سالمة : البسكري·

.1767، خمطوط املكتبة الوطنية باجلزائر، ضمن جمموع رقماللوامع واألخبار يف منافع األخبار-3

)م1626/هـ1036ـت(أمحد بابا السوداين: التنبكيت·

.532، خمطوط املكتبة الوطنية باجلزائر، ضمن جمموع رقم شفاء السقم فيما ينتفع به يف زمن الوباء والوخم-4
)م14/هـ8من أهل القرن(إبراهيم بن أمحد التلمساين : الثغري·

.1777طنية باجلزائر رقم ، خمطوط املكتبة الوقائمة مصطلحات صيدلية-5

)م1505/هـ911تـ(اخلضريعبد الرمحن بن أيب بكر بن حممد بن سابق الدين: السيوطي·

، من موقع يوسف زيدان 1544، نسخة مصورة عن خمطوطة رقم ما رواه الواعون يف أخبار الطاعون-6
com.zeidan.www.للمخطوطات
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http://www.zeidan/
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).ت.د(، دار الكتب العربية، تسهيل املنافع يف الطب واحلكمة-2
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http://www.al-mostafa.com/
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) م1348/هـ749ت (حممد بن إبراهيم املصري : ابن األكفاين األنصاري·
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)م1437/هـ841ت(أبو القاسم بن أمحد:الربزيل·
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)م1065/هـ458ت ( البيهقي أمحد بن احلسني بن علي بن موسى اخلرساين ·
.هـ1410،دار الكتب العلمية:بريوت، 1، طحتقيق حممد السعيد بسيوين زغلول، شعب اإلميان-21
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.2006-ـه1427،  دار الكتاب العريب: ، بريوت1، حتقيق حممد االسكندراين، طاملقدمة-57

)م 1378/هـ780ـت(أبو زكرياء حيىي بن حممد احلضرمي اإلشبيلي: ابن خلدون·

.ج2، 1910- هـ1328، مطبعة فونطانة: ، حتقيق ألفرد بيل، اجلزائربغية الرواد يف ذكر امللوك من بين عبد الواد-58
)م1374/هـ776ـت(خليل بن إسحاق بن موسى اجلنيدي : خليل·

هـ1346، مطبعة حممد علي صبيح: مصر، خمتصر خليل-57

)هـ 575تـ( أبو بكر حممد بن خري بن عمر األموي : ابن خري اإلشبيلي·
.)ت.د( أكادميية اململكة املغربية، : حممد العريب اخلطايب، الرباط: ، حتقيقعمدة الطبيب يف معرفة النبات-59

)م902/هـ290ـت(أبو علي أمحد بن عمر : ابن رسته·
.1893، مطبعة باريا: ، ليدناألعالق النفيسة-60

)م1126/هـ520ـت(أبو الوليد حممد بن أمحد بن أمحد القرطيب: ابن رشد اجلد·

.3،  ج1987-هـ 1407، دار الغرب اإلسالمي: ، بريوت1ط، حتقيق املختار بن الطاهر التليلي،فتاوى ابن رشد-61

)م1199/هـ595ـت(د القرطيبأبو الوليد حممد بن أمح: ابن رشد احلفيد·

.)ت.د(، مكتبة اخلاجني بداية اتهد واية املقتصد-62
)م 1488/هـ894ـت(حممد األنصاري التلمساين : الرصاع·

.2007، دار املدار اإلسالمي: ، بريوت1حتقيق ودراسة حممد حسن، ط األجوبة التونسية على األسئلة الغرناطية، -63

.1967، املكتبة العتيقة: ، حتقيق حممد العنايب، تونسصاعفهرست الر-64

دار : ، بريوت1، حتقيق أبو األجفان والطاهر املعموري، طباهلداية الكافية الشافية: شرح حدود ابن عرفة املوسوم-65
.1993، الغرب اإلسالمي

)م1383/هـ784ـت(أبو القاسم عبد اهللا بن يوسف املالقي: ابن رضوان·
، دار الكتب العلمية: ، بريوت1، حتقيق حممد حسن إمساعيل وأمحد املزيدي، ط هب الالمعة يف السياسة النافعةالش-66

.2004-هـ1425

)م1308/هـ708ـت(أبو جعفر أمحد العاصمي الغرناطي  : ابن الزبري·

، 1995- هـ1416، ون اإلسالميةوزارة األوقاف والشؤ: ، حتقيق عبد السالم اهلراس وسعيد أعراب، املغربصلة الصلة-67

.4ج

.)م15/هـ9ق(حممد بن إبراهيم: الزركشي·
.1996، املكتبة العتيقة: ، تونس2، حتقيق حممد ماضور، ط تاريخ الدولتني املوحدية واحلفصية-68

)م1130/هـ525ـت(أبو مروان بن أيب العالء بن عبد امللك : ابن زهر·
.1992، معهد التعاون مع العامل العريب-الس األعلى لألحباث العلمية: يرياتيون غارتيا، مدريد، حتقيق اككتاب األغذية-69
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منشورات املنظمة العربية للتربية : حمي الدين صابر، دمشق: حتقيق ميشيل اخلوري، تقدميالتيسري يف املداواة والتدبري،-70
.1983-هـ1403، والثقافة والعلوم، دار الفكر

)م12/هـ6ق(حممد بن أيب بكر األندلسي: يالزهر·
.)ت.د(مكتبة الثقافة الدينية : ، حتقيق حممد حاج صادق، القاهرةكتاب اجلعرافيا-71

)م902/هـ290ـت(بن سعيد التنوخي : سحنون·

.1994-هـ 1415، دار الكتب العلمية: ، بريوت1، طاملدونة الكربى-72

)م 1514/هـ902ت (عبد الرمحنمشس الدين حممد بن: السخاوي·

.10ج .دار مكتبة احلياة: ، بريوتالضوء الالمع ألهل القرن التاسع-73

) م 1286/هـ685ت( أبو احلسن علي بن موسى األندلسي : ابن سعيد·

.1982، املطبوعات اجلامعيةديوان: ، اجلزائر2، حتقيق إمساعيل العريب، ط اجلغرافيا-74

)م838/هـ224ت(أبو عبيدة القاسم. مابن سال: ابن سالم·

.1989-هـ1410، دار الفكر: حتقيق مرمي حممد خري الدرع، بريوت،كتاب النسب-75

)م1234/ هـ 631ت (أبو عبد اهللا حممد املالقي السقطي·
.1931املطبعة الدولية، : ليفي بروفنسال وجيم كوالن، باريس: نشر، يف آداب احلسبة-76

)م 1335/هـ767ت (أبو القاسم سلمون بن علي الكناين : نابن سلمو·

.هـ1301، املطبعة العامرية الشرقية: ، مصر1، طالعقد املنظم للحكام فيما جيري بني أيديهم من العقود واألحكام-77

.)م1489/هـ895ـت(حممد بن يوسف عمر بن شعيب: السنوسي·
حتقيق هيا حممد الدوسي وعبد القادر أمحد امض أسرار الصناعة الطبية،تفسري ما تضمنته كلمات خري الربية من غ-78

.1999- هـ1419، دار ابن الندمي: ، الكويت1عبد القادر، ط

)م1505/هـ911ـت(جالل الدين عبد الرمحن بن حممد: السيوطي·

مطبعة عيسى الباجي احلليب وشركاه، ، 1حممد أبو الفضل إبراهيم، ط : ، حتقيقبغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة-79
.)ت.د(

.1927، املكتبة العلمية: فليب حىت، بريوت: ، حتقيقنظم العقيان يف أعيان األعيان-80

جالل الدين، وجالل الدين حممد بن أمحد احمللي: السيوطي·
.)ت.د(دار املعرفة، : ، بريوتتفسري اإلمامني اجلاللني-81

)م1036/هـ428تـ(بن عبد اهللا أبو علي احلسني : ابن سينا·
.1999: ، نوبليس1، طالقانون يف الطب-82

)م16/هـ10ق(حممد بن عسكر احلسيين: الشفشاوين·

-1397دار املغرب،: الرباط،، حتقيق حممد حجيالقرن العاشردوحة الناشر حملاسن من كان باملغرب من مشائخ-83

1977.

)م1429/هـ833ـت(: يتالشماع أبو العباس أمحد اهلنتا·
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مطالع التمام ونصائح األنام ومنجاة اخلواص والعوام يف رد القول بإباحة إغرام ذوي اجلنايات واإلجرام زيادة على -84
منشورات وزارة األوقاف والشؤون : ، حتقيق عبد اخلالق أمحدون، اململكة املغربيةما شرع اهللا من احلدود واألحكام

.2003–هـ 1424اإلسالمية،

)م 15/هـ9ق(حممد بن أمحد التونسي: ابن الشماع·

.م1984، الدار العربية للكتاب: ، حتقيق الطاهر املعموري، تونساألدلة البينة النورانية يف مفاخر الدولة احلفصية-85

)م1197/هـ594ـت(عبد امللك : ابن صاحب الصالة·

دار : ، بريوت3، حتقيق عبد اهلادي التازي، ط اهللا أئمة وجعلهم الوارثني املن باإلمامة على املستضعفني بأن جعلهم -86
.1987، الغرب اإلسالمي

)م1495/هـ901ـت(حممد بن سعيد األندلسي التلمساين: ابن صعد·

، لإلشهاراملؤسسة الوطنية: ، اجلزائر1، حتقيق حيىي بوعزيز، ط روضة النسرين يف التعريف باألشياخ األربعة املتأخرين-87

2004.

)م 1216/هـ613ت (أبو احلسن علي بن منصور األزدي: ابن ظافر·

.1999. دار الكندي-مؤسسة محاد : ، األردن1، حتقيق عصام هزامية وآخرين، طأخبار الدول املنقطعة-88

)م918/هـ360تـ (أبو القاسم سليمان بن أمحد بن أيوب بن مطري اللخمي : الطرباين·

املكتب:عمان-بريوت،1، طحتقيق حممد شكور حممود احلاج أمرير،الروض الدايناملسمىالصغرياملعجم-89
.1985-هـ1405، دار عمار-اإلسالمي

)م922/هـ310ت (أبو جعفر حممد بن جرير بن يزيد اآلملي: الطربي·

.8، ج1967، املعارفدار: ، القاهرة2، حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم، طتاريخ الرسل وامللوك-90

)م 1318/هـ718بعد سنة تويف ( عبد الواحد حممد : ابن الطواح·

.1995دار الغرب اإلسالمي،: ، بريوت1، حتقيق حممد مسعود جربان، ط سبك املقال لفك العقال-91

)م1389–1332/هـ792–733ت (أبو عبد اهللا حممد بن إبراهيم الرندي : ابن عباد·
.هـ1320، مطبعة املعلم العريب األزرق: فاس، الكربىالرسائل-92

)م13/هـ7ق(حممد بن حممد بن علي بن أمحد بن مسعود احلاحي: العبدري·

: حتقيق أمحد بن جدو، اجلزائر) الرحلة املغربية: طبع بعنوان(،ما مسا إليه الناظر املطرق يف خري الرحلة إىل بالد املشرق-93
).ت.د (ائرية، نشر كلية اآلداب اجلز

)م1020/هـ463ت(أبو عمر يوسف بن عبد اهللا النمري القرطيب:  ابن عبد الرب·
).ت.د (دار الكتب العلمية، : حتقيق حممد موسى اخلويل، بريوت.وشحذ الذاهن واهلاجسجة االس وأنس االس-94

)م1333/هـ734تـ(أبو إسحاق إبراهيم بن احلسن بن علي : ابن عبد الرفيع·

.  1989، دار الغرب اإلسالمي: ، حتقيق حممد بن قاسم عياد، بريوتمعني احلكام على القضايا واألحكام-95

. )م 1303/هـ703ت(أبو عبد اهللا حممد األوسي: ابن عبد امللك املراكشي·

،1973، دار الثقافة: تحتقيق إحسان عباس، بريو، )5-4السفر(، الذيل والتكملة لكتايب املوصول والصلة-96

)م11/هـ5من أهل القرن(حممد بن أمحد التجييب : ابن عبدون·

.Journal Asiatique, Paris 1934 :ضمنIbn ‘Abdùn'Le Traité d:بعنوان، نشره ليفي بروفنسالرسالة يف احلسبة-97
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)م 1312/هـ712بعد(ابن عذاري املراكشي·

،ندلس واملغربالبيان املغرب يف أخبار األ-98
.1983، دار الثقافة: ، بريوت3س كوالن وليفي بروفنسال، ط . جحتقيق: 3- 2-1اجلزء -

.1983، دار الثقافة: بريوت، 3إحسان عباس، طحتقيق: 4اجلزء-

-الدار البيضاء،1حتقيق حممد إبراهيم الكتاين وآخرون، ط قسم املوحدين، : البيان املغرب يف أخبار األندلس واملغرب-99
.1985-هـ1406، دار الغرب اإلسالمي-دار الثقافة: بريوت

)م1455/هـ860ت(حممد بن أمحد بن قاسم التلمساين: العقباين·

Bulletin d’études:  حققه ونشره علي الشنويف يف جملةالذاكر يف حفظ الشعائر وتغيري املناكر،وغنيةحتفة الناظر -100

orientales,.1966-1965سنة، 19عددال .

)م1146/هـ539ـت(أبو زكريا حيىي بن أمحد اإلشبيلي : ابن العوام·
م1802: مدريد، ،كتاب الفالحة-101

)م1513/هـ919ت(حممد بن أمحد العثماين الكتامي املكناسي:ابن غازي·

.1952-هـ1371: الرباط. الروض اهلتون يف أخبار مكناسة الزيتون-102

)م1304/هـ704ت(أبو العباس أمحد بن أمحد البجائي: لغربيينا·

الشركة الوطنية للنشر : ، حتقيق رابح بونار، اجلزائرعنوان الدراية فيمن عرف من العلماء يف املائة السابعة ببجاية-103
.1971، والتوزيع

)م 1183/هـ579ت (أبو إسحاق إبراهيم بن احلاج بن عبادة األنصاري: الغرناطي·

.1988-هـ1408، مركز إحياء التراث املغريب: ، الرباط1، حتقيق مصطفى ناجي، ط الوثائق املختصرة-104

)م1331/هـ732ت(امللك املؤيد عماد الدين إمساعيل ابن شاهنشاه: أبو الفداء·

.1840، دار الطباعة السلطانية: رينود والبارون دي سالن، باريسنشرهتقومي البلدان، -105

)م932/هـ320ت(قدامة بن جعفر الكاتب البغدادي: أبو الفرج·
).  ت.د (مكتبة املثىن، : ، بغدادنبذة من كتاب اخلراج وصنعة الكتاب-106

)م 1396/هـ799ت(برهان الدين إبراهيم بن علي اليعمري املدين: ابن فرحون·

-هـ1417دار الكتب العلمية،: ، بريوت1مأمون اجلنان، ط ، حتقيقالديباج املذهب يف معرفة أعيان علماء املذهب-107

1996.

.)م1348/هـ749ت (أمحد بن حيىي: ابن فضل اهللا العمري·

، جامعة فرنكفورت-منشورات معهد تاريخ العلوم العربية واإلسالمية: ، أملانيامسالك األبصار يف ممالك األمصار-108

.السفر الرابع، م1988-هـ1408
1421امع الثقايف،: حتقيق بسام حممد بارود، أبو ظيب،)طوائف الفقراء والصوفية: السفر الثامن(سالك األبصارم-109

.2002-هـ

)م1616/ هـ1025ت(أبو العباس أمحد بن أيب العافية املكناسي: ابن القاضي·

-هـ1423دار الكتب العلمية،: ، بريوت1، حتقيق مصطفى عبد القادر عطا، ط درة احلجال يف غرة أمساء الرجال-110

2002.
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دار الغرب : ، بريوت1، طموسوعة أعالم املغرب: ، حتقيق حممد حجي، ضمنلقط الفرائد من لفاظة حقق الفوائد-111
. 1996-هـ1417، اإلسالمي

. 1973، دار املنصور: اط، حتقيق عبد الوهاب بن منصور، الربجذوة اإلقتباس يف ذكر من حل من األعالم مبدينة فاس-112

.ج2

)     م1599/هـ1008ت(بدر الدين حممد بن حيىي : القرايف·

.2004-هـ1425، مكتبة الثقافة الدينية: ، القاهرة1، حتقيق علي عمر، ط توشيح الديباج وحلية االبتهاج-112

)م1272/هـ671ت(أبو عبد اهللا حممد األنصاري: القرطيب·

- هـ1427، مؤسسة الرسالة: ، بريوت1، حتقيق عبد اهللا التركي وحممد رضوان عرقسوسي، ط حكام القرآناجلامع أل-113

2006.

)م13/هـ7القرن( أبو حممد حسن بن علي بن حممد الكتامي املراكشي: ابن القطان·

. 1990الغرب اإلسالمي،دار: ، بريوت1، حتقيق حممود علي مكي، ط نظم اجلمان لترتيب ما سلف من أخبار الزمان-114

)م1486/ هـ891ت(أبو احلسن علي القرشي البسطي:القلصادي·

، حتقيق حممد أبو )رحلة القلصادي: طبعة باسم( ، متهيد الطالب ومنتهى الراغب إىل أعلى املنازل واملناقب-115
. 1978الشركة التونسية للتوزيع،: األجفان، تونس

)م1418/هـ821ت(بن عليمحدأبو العباس أ:القلقشندي·

.  5ج ، 1915- 1333، املطبعة األمريية: ، القاهرةصبح األعشى يف صناعة اإلنشا-116

)م 1408/ هـ810ت(أمحد بن احلسن القسنطيين:  ابن قنفد·

.2002-هـ1422، دار املقطم: ، القاهرة1، حتقيق جناح عوض صيام، طأنس الفقري وعز احلقري-117

، الدار التونسية للنشر: ، حتقيق حممد الشاذيل النيفر وعبد ايد التركي، تونسفارسية يف مبادئ الدولة احلفصيةال-118

.م1968

.1983-هـ1403، دار األفاق اجلديدة: بريوت، 4، حتقيق عادل نويهض، طالوفيات-119

)م1350تـ/هـ751تـ(مشس الدين أيب عبد اهللا : ابن قيم اجلوزية·

مكتبة املنار -مؤسسة الرسالة: ، بريوت13، حتقيق شعيب األرنؤوط وعبد القادر األرنؤوط، ط الطب النبوي-120
.م1986- هـ1406، اإلسالمية

)م1362/هـ764ت(حممد بن شاكر: الكتيب·

). ت.د (دار الثقافة، : ، حتقيق إحسان عباس، بريوتفوات الوفيات والذيل عليها-121
)م16/هـ10ق(مارمول كرخبال·

.ج3، 1989-هـ1409، دار نشر املعرفة: ، ترمجة حممد حجي وآخرون، الرباطإفريقيا-122
)م12/هـ6كان حيا أواخر القرن(،)ينسب البن عبد ربه احلفيد (:جمهول·

أفاق عربية، -عامةوزارة الشؤون الثقافية ال: سعد زغلول عبد احلميد، بغداد: ، حتقيقاالستبصار يف عجائب األمصار-123
).ت.د (

)منسوب البن أيب زرع الفاسي: (جمهول·
.1920: ، حتقيق حممد بن أيب شنب، اجلزائرالذخرية السنية يف الدولة املرينية-124

جمهول ·



273

- 1961صحيفة معهد الدراسات اإلسالمية،: نشر ضمن: ، مدريدالطبيخ يف املغرب واألندلس يف عصر املوحدين-125

.10- 9مج م، 1962

)هـ373حيا سنة ( جمهول ·
.1999- هـ1419، الدر الثقافية للنشر: ، القاهرة1، حتقيق يوسف اهلادي، طحدود العامل من املشرق إىل املغرب-126

)م1683/ هـ1094ت(أبو العباس أمحد بن سعيد: ايلدي·
.1981، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع:اجلزائر، 2، حتقيق موسى لقبال، طالتسيري يف أحكام التسعري-127

)م 1346/ هـ647ت(عبد الواحد  : املراكشي·

.1998- هـ1419، دار الكتب العلمية: بريوت، 1، طاملعجب يف تلخيص أخبار املغرب-128

.1997، مكتبة الثقافة الدينية: ، القاهرة1، حتقيق حسني مؤنس، ط وثائق املرابطني واملوحدين-129

)م1379/ هـ781ت(أبو عبد اهللا حممد التلمساين اخلطيب: رزوقابن م·
الشركة الوطنية : ، حتقيق ماريا خيسوس بيغريا، اجلزائروحماسن موالي أيب احلسناملسند الصحيح احلسن يف مآثر-130

.1981-هـ1401للنشر والتوزيع،

: الدار البيضاء–، اململكة املغربية 1الزاهري، ط ، دراسة وحتقيق سلوىاملناقب املرزوقية: ، طبع باسماموع-131
.م2008-هـ 1429مطبعة النجاح اجلديدة، –منشورات وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية 

)م17/هـ11ق (حممد بن حممد امللييت التلمساين: ابن مرمي·

.م1986، ديوان املطبوعات اجلامعية: اجلزائر، حتقيق حممد بن أيب شنب، البستان يف ذكر األولياء والعلماء بتلمسان-132

)م874/هـ261ت (أبو احلسني بن احلجاج القشريي النيسابوري : مسلم·

).  ت.د (دار إحياء التراث العريب، : ، حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي، بريوتصحيح مسلم-133
)م 1631/هـ1041ت(أبو العباس أمحد القرشي التلمساين: املقري·

.ج7،  1968-هـ1388، دار صادر: ، حتقيق إحسان عباس، بريوتنفح الطيب يف غصن األندلس الرطيب-134

: اإلمارات العربية-حتقيق سعيد أعراب وعبد السالم اهلراس، املغرب: 5ج، أزهار الرياض يف أخبار القاضي عياض-135
.1980-هـ1400،للجنة املشتركة لنشر التراث اإلسالمي

)م990/ هـ380ت(حممد بن أمحد بن أيب بكر:املقدسي·

.2003-1424، دار الكتب العلمية: ، بريوت1، حتقيق حممد أمني الضناوي، ط أحسن التقاسيم يف معرفة األقاليم-136

.)م 1514/هـ920ت(عبد الباسط بن خليل بن شاهني الشيخي احلنفي: امللطي·

، جامعة فرنكفورت-معهد تاريخ العلوم العربية واإلسالمية: ، أملانياجمالروض الباسم يف حوادث العمر والترا-137

.1994-هـ1414

)م1311/هـ711ت(حممد بن مكرم اإلفريقي: ابن منظور·

.1968-هـ1388دار صادر، : بريوت، لسان العرب-138
)م14/هـ8ق(أبو احلسن بن عبد اهللا املالقي: النباهي·

.1983-هـ1403، بريوت، دار األفاق اجلديدة، 5، طمن يستحق القضاء والفتيااملرقبة العليا في-139

)م1240/هـ637ت(أبو الفضل حممد بن علي : ابن نظيف احلموي·



274

املؤسسة الوطنية : حتقيق أبو العيد دودو، اجلزائرتلخيص الكشف والبيان يف حوادث الزمان، :التاريخ املنصوري-140
.1990، للكتاب

)م1348/هـ749ت(حممد ابن جابر التونسي: شيالوادي آ·

.1982، دار الغرب اإلسالمي: ، بريوت3حتقيق حممد حمفوظ، طبرنامج الوادي آشي، -141

)م1779/ـه1193ت(احلسني بن حممد: الورثالين·

جامعة-ربية واإلسالميةلعلوم العمنشورات معهد تاريخ ا: ، أملانيانزهة األنظار يف فضل علم التاريخ واألخبار-142
.القسم األول، 192مج، 1994- هـ1414، فرانكفورت

)م1559/هـ957تويف بعد (ألفريقياحلسن بن حممد املعروف بليون ا:الوزان·

.1983، دار الغرب اإلسالمي: بريوت، 2ط، ترمجة حممد حجي وحممد األخضر، وصف أفريقيا-143

)م1508/هـ914ت (أمحد بن حيىي التلمساين: الونشريسي·

قيق حممد احلجي وآخرون، بريوت، حتاملعيار املعرب واجلامع املغرب عن فتاوى علماء إفريقية واألندلس املغرب، -144
.ج13،  1981-هـ1401، دار الغرب اإلسالمي

المـــــــــراجع-جـ
المراجع باللغة العربیة-1

علي . أومليل·
.2005،املركز الثقايف العريب: بريوت، 4ط-يف منهجية ابن خلدون دراسة-اخلطاب التارخيي -1

)م1940/هـ1359ت (الباروين سليمان باشا ·
، حتقيق أمحد كروم وآخرون، تدمي إبراهيم بن بكري حباز، أمحد بن سعود يف أئمة وملوك اإلباضيةاألزهار الرياضية-2

.2002/هـ1423دار البعث، : )اجلزائر(قسنطينة ، 3طالسيايب، 

جناة . باشا·
.1976، منشورات اجلامعة التونسية: ، تونسمن القرن الثاين إىل القرن الثامنالتجارة يف املغرب اإلسالمي-3

إبراهيم . حباز·
: اجلزائر-، القرارة2، ط دراسة يف األوضاع االقتصادية واحلياة الفكرية)م909-777/ هـ296-160( الدولة الرستمية-4

.ة التراثمجعي
صاحل. بعيزيق·

.2006، جامعة تونس-منشورات كلية اآلداب: ، تونسدراسة اجتماعية واقتصادية: جباية يف العهد احلفصي-5

خالد  . بلعريب·
. RN.2005مطبعة تلمسان: اجلزائر، 1ط ) هـ 681-633( دراسة تارخيية وحضارية: الدولة الزيانية يف عهد يغمراسن-6

د األمني حمم. بلغيث·
.2007-هـ1428، الدار اخللدونية للنشر والتوزيع: ، اجلزائرنظرات يف تاريخ الغرب اإلسالمي-7

سعيد .بنحمادة·
، 1ط, )إسهام يف دراسة اال واتمع والذهنيات(م،14و13/ هـ 8و 7املاء واإلنسان يف األندلس خالل القرنني-8

.2007، دار الطليعة: بريوت



275

عبد العزيز. عبد اهللابن·
.2000،دار نشر املعرفة: الرباط، 1، طمعلمة التصوف اإلسالمي-9

حممد . بنشريفة·
.2006منشورات وزارة الثقافة،: ، اململكة املغربيةحبوث ونصوص: تاريخ األمثال واألزجال يف األندلس واملغرب-10

عبد االله  . بنمليح·
.2004، مؤسسة االنتشار العريب: بريوت، 1ط،الرق يف بالد املغرب واألندلس-11

عبيد . بوداود·
.دار الغرب: وهرانثقايف، -دراسة يف التاريخ السوسيو: 9و 7ظاهرة التصوف يف املغرب األوسط ما بني القرنني-12

إبراهيم القادري. بوتشيش·
.1998دار الطليعة،: بريوت،1ط، مباحث يف التاريخ االجتماعي للمغرب واألندلس خالل عصر املرابطني-13

منشورات اجلمعية املغربية : املغرب-تيطوان، 2، طاتمع، الذهنيات، األولياء: املغرب واألندلس يف عصر املرابطني-14
.2004، للدراسات األندلسية

.1995، سينا للنشر: القاهرة، 1، طاإلسالم السري يف املغرب العريب-15

).ت.د(دار الطليعة، : بريوت، 1، طغرب اإلسالمي وتارخيه االقتصادي واالجتماعيإضاءات حول تراث ال-16
الدراجي . بوزياين·

.1993ديوان املطبوعات اجلامعية، : اجلزائرنظم احلكم يف دولة بين عبد الواد، -17

احلسني . بولقطيب·
.2002،  يدة، منشورات الزمنمطبعة النجاح اجلد: الدار البيضاءجوائح وأوبئة مغرب عهد املوحدين،-18

الطاهر. بونايب·
.2004، دار اهلدى: اجلزائر-، عني مليلةامليالديني13و12/ اهلجريني7و6التصوف يف اجلزائر خالل القرنني -19

تأليف مجاعي·
.1993،  تونس، دار سراس  للنشرالدميغرافية التارخيية يف تونس والعامل  العريب، -20

تأليف مجاعي·
.4ج، 1980، ت نياين، اليونسكو، باريس.ج.، إشرافكتاب تاريخ إفريقيا العام-21

تأليف مجاعي·
3ج، 1984، املؤسسة الوطنية للكتاب-وزارة الثقافة والسياحة: ، اجلزائراجلزائر يف التاريخ-22

تأليف مجاعي·
.1999-هـ1419، مؤسسة أعمال املوسوعة: الرياض، 1، طةاملوسوعة العربية العاملي-23

تأليف مجاعي·
منشورات كلية اآلداب والعلوم : الرباط، 1، ط)دراسات يف الكتابة التارخيية والثقافة ( اإلسطوغرافيا واألزمة -24

.1994، اإلنسانية

عبد الكرمي يوسف . جودت·



276

ديوان : ، اجلزائراألوضاع االقتصادية واالجتماعية يف املغرب األوسط خالل القرنني الثالث والرابع اهلجريني-25
.1992، املطبوعات اجلامعية

حممد . احلداد·
.2002، دار الطليعة: بريوت، 1، طحفريات تأويلية يف اخلطاب اإلصالحي العريب-26

إبراهيم. حركات·
- ـه1421، دار الرشاد احلديثة: الدار البيضاء،1ط م، 15/ هـ9مدخل إىل تاريخ العلوم باملغرب املسلم حىت القرن-27

.1ج، 2000

حممد عيسى . احلريري·
.1985-هـ1405دار القلم: الكويت، 1ط، )هـ869-618( تاريخ املغرب اإلسالمي واألندلس يف العصر املريين-26

إبراهيم حسن وعلي إبراهيم حسن . حسن·
.1970، مكتبة النهضة املصرية:، القاهرةالنظم اإلسالمية-27

حممد . حسن·
.1999، منشورات جامعة تونس األوىل: ، تونسلبادية بإفريقية يف العهد احلفصياملدينة وا-28

عبد القادر علي .حليمي ·
.1968،مكتبة الشركة اجلزائرية: ، اجلزائر1، ط)اقتصادية–بشرية –طبيعة (جغرافية اجلزائر-29

سامل . محيش·
. 1998، يعةدار الطل: بريوت، 1، طاخللدونية يف ضوء فلسفة التاريخ-30

محدان. خوجة·
الشركة الوطنية للنشر : حممد بن عبد الكرمي، اجلزائر: ، حتقيقإحتاف املنصفني واألدباء يف االحتراس عن الوباء-31

.1968، والتوزيع

خري الدين. الزركلي·
. 2002، دار العلم للماليني: بريوت، 15، طقاموس تراجم: األعالم-32

احلسن . السائح·
.1986، دار الثقافة للنشر والتوزيع: ، الدار البيضاء2، ط ضارة اإلسالمية يف املغرباحل-33

أبو القاسم . سعد اهللا·
.1981،الشركة الوطنية للنشر والتوزيع: اجلزائر، تاريخ اجلزائر الثقايف-34

.1982،امعيةديوان املطبوعات اجل: ، اجلزائرحياته وآثاره: الطبيب الرحالة ابن محادوش اجلزائري-35

. أبو العباس أمحد بن خالد الناصري. السالوي·
.19، دار الكتاب: الدار البيضاء، 1، حتقيق جعفر الناصري وحممد الناصري، طاالستقصاء ألخبار دول املغرب األقصى-36

حممد بن رمضان . ششاو·
.1995ديوان املطبوعات اجلامعية،: ئر، اجلزاباقة السوسان يف التعريف حبضارة تلمسان عاصمة دولة بين زيان-37

عبد اللطيف . الشاديل·
.1989منشورات جامعة احلسن الثاين،: املغرب، )مناذج من القرن القرن العاشر اهلجري( التصوف واتمع -38



277

الربيعي . صاحب·
.2002، دار الكلمةدار احلصاد، : ، سوريا1، طاملتغريات املناخية العاملية وتأثريها على املياه العذبة-39

أمحد السيد . الصاوي·
.1988، دار التضامن: ، بريوت1ط،جماعات مصر الفاطمية-40

مصطفى . أبو ضيف·
.1982، ديوان املطبوعات اجلامعية: ، اجلزائرالقبائل العربية يف املغرب يف عصر املوحدين واملرينيني-41

نللي سالمة . العامري·
منشورات كلية اآلداب : ، تونس)ة يف التاريخ الديين واالجتماعي الفريقية يف العهد احلفصيمسامه(الوالية واتمع -42

.2001مبنوبة، 

حممد عبد العزيز وإميان عطية ناصف. عجمية·
ت.كلية التجارة، قسم االقتصاد، د: اإلسكندرية-دراسة نظرية وتطبيقية-التنمية االقتصادية -43

عبد اهللا . العروي·
.2000، ، املركز الثقايف العريب2، طتاريخ املغربجممل-44

عمر موسى.عز الدين ·
.1991-هـ1411، دار الغرب اإلسالمي: بريوت، 1، طاملوحدون يف الغرب اإلسالمي تنظيمام ونظمهم-45

، ميدار الغرب اإلسال: بريوت، 2، طالنشاط االقتصادي يف املغرب اإلسالمي خالل القرن السادس اهلجري-46

.م2003-هـ1424

.1983- هـ1403، دار الشروق: بريوت، 1، طدراسات يف تاريخ املغرب اإلسالمي-47

حممد . بن عمرية·
.1984، املؤسسة الوطنية للكتاب: ، اجلزائردور زناتة يف احلركة املذهبية باملغرب اإلسالمي-48

حممد . عليش·
.                   هـ1301، مطبعة بوالق: مصر،1، طم مالكفتح العلي املالك يف الفتوى على مذهب اإلما-49

عبد اهللا ناصح . علوان·
.)ت.د(دار السالم، : ، بريوتالرق يف اإلسالم-50

حممد . فتحة·
منشورات كلية : الدار البيضاء، هـ9إىل 6أحباث يف تاريخ الغرب اإلسالمي من القرن: النوازل الفقهية واتمع-51

.1999، جامعة احلسن الثاين-اآلداب

عبد العزيز. فياليل·
.2002، موفم للنشر: ، اجلزائرتلمسان يف العهد الزياين-52

عباس بن إبراهيم . املراكشي·
.1936-هـ1355، املطبعة اجلديدة:فاس، 1ط، مبن حل مراكش وأغمات من األعالماإلعالم-53

حممد . املغراوي·
.2006، جذور للنشر: الرباط، 1ط،املوحدون وأزمات اتمع-54



278

العروسي . املطوي·
.1986-هـ1406، دار الغرب اإلسالمي: بريوتتارخيها السياسي ودورها يف املغرب اإلسالمي، : السلطنة احلفصية-55

عادل مبارك . املطريات·
، منشورات جامعة القاهرة: ، القاهرةأحكام اجلوائح يف الفقه اإلسالمي وصلتها بنظرييت الضرورة والظروف الطارئة-56

.   2001-هـ 1422

حممود. مقديش·
.1988، دار الغرب اإلسالمي: ، حتقيق علي الزواري وحممد حمفوظ، بريوتنزهة األنظار يف عجائب التواريخ واألخبار-57

عبد الوهاب . بن منصور·
.1968-هـ1388، املطبعة امللكية: ، الرباطقبائل املغرب-58

حممد. املنوين·
منشورات كلية اآلداب والعلوم : ، الرباطاملصادر العربية لتاريخ املغرب من الفتح اإلسالمي إىل اية العصر احلديث-59

.1983-هـ1404، اإلنسانية

مصطفى . نشاط·
جامعة حممد، منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية: وجدة،إطالالت على تاريخ املغرب خالل العصر املريين-60

.2003،  األول

المراجع المعربة-2
روبار. برنشفيك·

، دار الغرب اإلسالمي: بريوت، 1ترمجة محاد الساحلي، ط، م13إىل القرن10تاريخ إفريقية يف العهد احلفصي من القرن-1

ج2، 1988

فرنان .بروديل·
، دار املنتخب العريب: بريوت، 1ن أيب مسرا، طمروا: ، تعريب وإجيازاملتوسط والعامل املتوسطي يف عهد فليب الثاين-2

1413-1993.

هنري . بريين·
اهليئة املصرية العامة : ، ترمجة عطية القوصي، القاهرةاحلياة االقتصادية واالجتماعية: تاريخ أوربا يف العصور الوسطى-3

.1996، للكتاب

هنتس . قالتر·
منشورات اجلامعة : األردن، 1، ترمجة كامل العسلي، طالنظام املترياملكاييل واملوازين اإلسالمية وما يعادهلا يف -4

.1970، األردنية

بك . كلوت·
.1854- هـ1271،، ترمجة الرافعي حممد الشافعي، مطبعة الباجي احلليبكنوز الصحة ويواقيت احملنة-5

لوغوف .جاك·
.2007دراسات الوحدة العربية،بريوت، مركز، 1حممد الطاهر املنصورين، طترمجةالتاريخ اجلديد،-6



279

جورج . مارسي·
.1991،منشأة املعارف: ، ترمجة حممود هيكل، اإلسكندريةبالد املغرب وعالقتها باملشرق اإلسالمي يف العصور الوسطى-7

.2004، موقان. مطبعة أ: اجلزائر-، ترمجة سعيد دمحاين، البليدةتلمسان: مدن الفن الشهرية-8

أندريه . ميكيل·
.1993، وزارة الثقافة:، ترمجة إبراهيم خوري، دمشقجغرافية اإلسالم البشرية حىت منتصف القرن احلادي عشر-9

:المراجع باللغة األجنبیة-3

· Dhina, Atallah :

 1- Les Etats de l'Occident musulman aux XIIIe, XIVe et XVe siècles, Alger : ENAL- OPU.

2 - Le Royaume Abdelouadide a l'epoque d'Abou Hammou Moussa Ier et d'Abou Tachfin Ier, Alger : ENAL-

OPU

· Dominique Valerian :
 3 - Bougie port Maghrébin, 1067-1510, École Française de Rome, 2006.

· Dufourc. (Charles- Emmanuel):

 4- L  Espagne catalane et le Maghreb aux XIII et XIV siècle, paris, 1966.
· Grssellst :

5- Histoire de L'Afrique du Nord, Paris, 1913-1928, t:I.

· KABLY Mehamed :

6-Societe, Pouvoir et Religion au Maroco à la fin du  «Moyen - Age» (XIV - XV siècle),

préface de Clαude Cahen, Paris : éditions Maisonneuve et Larose, 1986.
· Michel lepourier :

7- la petite encyclopédie médecine-Sciences, Flammarion, Paris.

الرسائل الجامعیة-4
مسعود . بريكة·

.2009–2008، ، مذكرة ماجستري، جامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالميةالنخبة والسلطة يف جباية احلفصية-1

األمنيحممد . بلغيث·
.2003-2002، أطروحة دكتوراه دولة، جامعة اجلزائر، قسم التاريخ،احلياة الفكرية باألندلس-2

رفيق. خليفي·
مذكرة ماجستري، جامعة األمري عبد ،هـ9هـ  إىل اية القرن 3البيوتات األندلسية يف املغرب األوسط من اية ق -3

.2008–2007/هـ1429-1428القادر للعلوم اإلسالمية،

أمال. لدرع·
1427-1426، رسالة ماجستري، جامعة قسنطينة، هـ962-633احلركة الصوفية يف املغرب األوسط خالل العصر الزياين-4

.2006-2005/ هـ



280

مسرية . املزكلدي·
ظهر : ي، فاسهاشم العلوي القامس. د: إشراف، )م1375-1139/ هـ776-534(ااعات واألوبئة باملغرب الوسيط-5

–2003/ هـ1425–1424:املهراز، جامعة سيدي حممد بن عبد اهللا كلية  اآلداب والعلوم اإلنسانية، السنة اجلامعية

2004.

· Amara. Allaoua
6 -Pouvoir, économie et société dans le Maghreb Hammadide (395-547/1004-1152) Thèse de doctorat,
Université Paris I - Sorbonne -, 2000, vol I..

:المجالت والدوریات وأعمال الملتقیات-5
حممد األمني . البزاز·

.1991، 16جملة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، الرباط، العدد، م14الطاعون األسود باملغرب يف القرن-1

.2004سنة 70-69: املناهل، العدد، "اجلراد واجلوع واألمراض يف املغرب خالل العصور القدمية والوسطى-2

حممد. بنشريفة·
.1998، 14، األكادميية، عددمثاال" ظهري"من ألفاظ احلضارة يف األندلس واملغرب كلمة -3

إبراهيم القادري. بوتشيش·
التغريات االجتماعية يف البلدان املغاربية عرب: ضمن، م12/هـ6ظاهرة التسول يف املغرب اإلسالمي خالل القرن-4

.جامعة قسنطينة-، منشورات خمرب الدراسات التارخيية والفلسفية العصور
عبد اهلادي . التازي·

آفة - الكوارث الطبيعية : ، عدد خاص بعنوانةجملة األكادميي، "اجلراد"ظاهرة التعاون يف التاريخ الدويل للمغرب -5
.1989، مطبوعات أكادميية اململكة املغربية: ، الرباطاجلراد

أمحد. يحداد·
جملة كنانيش، وجدة، منشورات كلية والعلوم اإلنسانية، جامعة أخبار األوبئة واألمراض يف الرحالت السفارية املغربية،-6

. 2001خريف-صيف : 3حممد األول، العدد

عبد القادر . خليفي·
، 03جلامعي مصطفى اصطمبويل، العددمنشورات املركز ا: ، جملة مواقف، معسكرالطبيعة وأثرها على اإلنسان يف اجلزائر-7

.2008ديسمرب

بن اخلوجة حممد احلبيب  ·
آفة -الكوارث الطبيعية : ، عدد خاص بعنوانة، جملة األكادميياجلراد بني الدراسات احلديثة وبني التصورات املوروثة-8

.1989، مطبوعات أكادميية اململكة املغربية: ، الرباطاجلراد

عمارة عالوة ·
، جملة اآلداب والعلوم قراءة يف نقاش تارخيي: رة اهلاللية وإشكالية احنطاط حضارة املغرب اإلسالمي الوسيطاهلج-9

.2004،أكتوبر، 4جامعة األمري عبد القادر، قسنطينة، عدد-اإلنسانية 

فياليل عبد العزيز·
التغريات االجتماعية يف البلدان : ، ضمن أعمال امللتقى الدويلاألحوال الصحية لسكان تلمسان يف عهد بين زيان-10

. ، منشورات املخربقسنطينة-جامعة منتوري، 2001أفريل24-23، املنظم يومياملغاربية عرب العصور



281

عبد ايد. مازن·
جملة الدواء العريب، السنة السابعة عشر، العدد األول، صفر،)املرض، التشخيص املخربي، اللقاحات(احلصبة -11

.1998زيرانح-هـ1419

حممد . الناصري·
-1989، 15، جملة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، جامعة حممد اخلامس، العددالكوارث الطبيعية واحلتمية التارخيية-12

1990.
· Ahmed aroua

1- sante et civilisation chez ibn khaldoun , .

.اجلزائر، م1984األول من سنةعدد خاص مبلتقى ابن خلدون، النصف-مقال يف جملة التاريخ

· Bouayed Mahmoud –Agha

2- Le port de Hunayn, trait d'union entre le Maghreb central et l'Espagne au Moyen- Age. dans : Relacíones

de la Peninsula Ibérica con El Maghreb siglos XIII-XVI; Actas del coloquio. (Madrid; 17-18 décembre 1987),

Madrid, Instituto Hispano-Arabe de cultura, 1988.

· Castells  Margarita

3- Medecins Andalous au Maghreb,  siecles VII-IX / XIII-XV ».  dans  :  Actas del II Colloquio Hispano-

Marroqui de Ciencias Históricas." Historia, Ciencia y Sociedad" Granada, 6-10 Nov. 1989.

· Nedjem ed-dine hentati

4- L'Eau dans la ville de L'Occident musulman médiéval d'Après les sources juridiqes malikites, Revue

d'Histoire magrébine, 28 eme, année 2001, N:102 – 103

Zbiss, Slimane- Mostafa : Considérations sur la tentative de restauration du Pouvoir Almoravide en Maghreb

central et Oriental, dans : Actas del II Cologuia Hispano- Marroqui De ciencas Historicas " Historia, ciencia

y sociedad ", Granada, 6-10 Novembre De 1989, p 31-32.

:المواقع اإللكترونیة-6
.www. bab.com:تروينموقع باب اإللك-1

gor.wikipedaia.www:موقع املوسوعة احلرة–2

com.zedan.www:موقع الدكتور زيدان للتراث واملخطوطات-3

www. al- mostafa.com: موقع املصطفى اإللكتروين-4

http://www.wikipedaia.or/
http://www.zedan.com/


282

فھرس المحتویات
2-13 مقـــــــدمة

ھـ927-588(المجاعات واألوبئة في المغرب األوسط:الفصل التمھیدي
، مفاھیم واصطالحات)م1192-1520/

15 المجاعات واألوبئة، الداللة والمفھوم : أوال
15 مفهوم ااعة-أ
19 مفهوم الوباء-ب
24 م1520-ھـ927سنةلى إم1192-ھـ588سنةمنالمغرب األوسط: ثانیا
24 املفهوم اجلغرايف للمغرب األوسط-أ
32 اال الزمين والقوى السياسية املتغرية-ب

أزمة الجوع والوباء في المغرب األوسط: الفصل األول
41 مقاربات حول مستوى المعیشة في المغرب األوسط: أوال
42 األسعار يف املغرب األوسط-أ
47 الدخل ومستوى املعيشة يف املغرب األوسط-ب
72 المجاعات واألوبئة، قراءة في األسباب: ثانیا
72 األسباب املؤدية حلدوث ااعات-أ
118 األوبئة وأسباب حدوثها-ب

مجاعات وأوبئة المغرب األوسط والسعي لتجاوزھا: الفصل الثاني
127 لمغرب األوسطالمجاعات واألوبئة التي اجتاحت ا: أوال
127 ااعات الواقعة باملغرب األوسط-أ
134 األوبئة واألمراض املنتشرة يف املغرب األوسط-ب
144 جھود لتجاوز أزمات الجوع والوباء: ثانیا
144 جهود لتجاوز أزمة اجلوع-أ
155 األوبئة واألمراض والسعي لتجاوزها-ب

االنعكاسات الدیمغرافیة الناتجة عنھامظاھر الجوع والوباء و: الفصل الثالث
189 المظاھر العامة للجوع والوباء في المغرب األوسط: أوال
189 املظاهر الناجتة عن أزمة اجلوع -أ
224 املظاهر الناجتة عن األوبئة واألمراض-ب

237 اإلنغكاسات الدیمغرافیة الناتجة عن الجوع: ثانیا



283

237 اهلجرة-أ
239 ياتالوف-ب
246 خــــــاتمة
251 المالحـــق
262 قائمة المصادر والمراجع
282 فھرس المحتویات 

ملخص الرسالة



1

ملخص الرسالة
نوضح من خالهلا دور بعض األزمات كااعات واألوبئة يف فهم ،هذه الدراسة هي رؤيا تارخيية

كمجال جغرايف ارتأينا أن  ميثل اجلزائر احلالية يف الفترة الزمنية اليت متتد،طوتفسري تاريخ املغرب األوس
علما بأن أزميت اجلوع والوباء إمنا تتسبب يف ،م1520-هـ927سنةىل إم1192-هـ588من سنة 

حدوثهما مجلة من األسباب منها ما هو طبيعي كاآلفات اليت لك احلرث والنسل، وهي اليت اصطلح 
ا الفقهاء باجلوائح كاجلفاف والرياح والفيضانات والزالزل واجلراد والثلج، ومنها ما هو بشري عليه

.كاحلروب واحلصارات وخمتلف الفنت 
ومل تكن هذه الدراسة جمرد عرض كرونولوجي ملختلف ااعات واألوبئة اليت اجتاحت املغرب 

ختلف األدوار اليت جسدا خمتلف فئات هذا وإمنا هي عرض مل،األوسط يف اال الزمين املدروس
ال مث ذوي اجلاه واملال فض،بالدور السلطويحدة هذه األزمات على أفراده، بدًءللتقليل من ،اتمع

عن دور األطباء كطرف مساهم يف عالج خمتلف األمراض واألوبئة، كما ال ننسى دور الصلحاء يف 
فئات يف عالج خمتلف األمراض بطرق تقليدية أو ما يسمى ودور بعض ال،جتاوز أزمات اجلوع واملرض

.بالطب الشعيب
مظاهرها االقتصادية من أبرز،لقد عاش أفراد املغرب األوسط يف ظل هذه األزمات أوضاعا مزرية

، ونفاد األغذية من املخازن، قيمة األسعارى املعيشة مع ما صاحبه من ارتفاع يفملستواخنفاض حمسوس
، وحلوم امليتة مما سرع عجلة املوت أكثر،ح غذاء السكان يقتصر على بعض احلشائش الربيةحىت أصب

بسبب ظهور األمراض، علما بأن فساد األغذية يعد من أهم العوامل املؤدية إىل حدوث األوبئة 
.واألمراض 

ائج وخيمة على وإمنا كانت حدثا اجتماعيا له نتات واألوبئة عوارض اقتصادية فقط مل تكن ااع
آفات اجتماعية خطرية كالتسول واللصوصية، فضال ، نظرا ألا أفرزت داخلهجمتمع املغرب األوسط

عن أن هذه األزمات قد زادت من حدة الفقر بانتقال فئات من الناس من احلرية إىل االسترقاق 
.أو العبودية

حلقيقي حلدوث ااعات واألوبئة إمنا هو ونظرا العتقاد غالبية سكان املغرب األوسط بأن السبب ا
غضب من اهللا سبحانه وتعاىل، فإن مثل هذه األزمات قد أفرزت مظاهر دينية من أبرز مساا صالة 

وزيارة القبور والزوايا، األمر الذي يعكس لنا نشاط ،والتقرب من األولياء ومقدسام،االستسقاء
. يف الفترة املدروسةظاهرة الوالية داخل جمتمع املغرب األوسط
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حتوالت دميغرافية كربى من أبرز ،ثر أزمات اجلوع والوباءقد عرف جمتمع املغرب األوسط على إل
وهجرة أفراد جمتمع املغرب األوسط للبحث عن الغذاء يف جماالت أخرى، ،مظاهرها احلركة السكانية

ضبابية يف مصادرنا ألا اعتربت يف تلك وإن كانت اهلجرة بسبب الوباء مسألة يعتريها الكثري من ال
الفترة حمل جدل فقهي كبري، حيث اعترب الكثري من الفقهاء أن الفرار من الوباء من األعمال املخالفة 

. للسنة، أما الصابر عليه وامليت به فيكون ثوابه ثواب الشهيد امليت يف ساحات الوغى
ااعات واألوبئة، وهلذا فقد صورت لنا املصادر صورعن اايعد املوت أيضا حدثا دميغرافيا ناجت

مرعبة للموت يف خمتلف املدن اليت دامهتها هذه األزمات، خصوصا يف ذلك الوباء العام أو الطاعون 
كارثة إنسانية هزت عامل العصور الوسطى بأكمله ألنه كانم الذي1348/هـ749اجلارف لسنة 

. على حد تعبري ابن خلدون" سن العمران وحماها ذهب بأهل اجليل وطوى كثريا من حما"
كعوارض تصيب احلضارات كانت وطأا شديدة على سكان املغرب األوسط، إن ااعات واألوبئة 

فحالت دون صريورم احلضارية، فكلما طمحوا إىل االرتقاء كانت مثل هذه األزمات تقف حائال أمام 
.  قتصادية وحىت الثقافيةالعديد من الطموحات السياسية أو اال
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LE RESUME DE LA THESE

Cette étude non exhaustive à travers laquelle on démontre l'impact des
crises tel que la famine et les épidémies dans la compréhension et l"analyse de
l'histoire du centre Maghreb choisis comme zone géographique pour cette étude.

On a pris pour modèle l'Algérie actuelle pendant période comprise entre
588 h/1192 au 927h/1520.

Sachant que les crises de la famine et les épidémies sont causées :
 -soit par des facteurs naturels tel que les vents, la sécheresse, les séismes;

les criquets, et la neige qui détruisent les terre et déciment les populations.
-soit par des facteurs humains tel que les guerres; les embargos; et les

diverses séditions.

Cette études n'est pas seulement un étalage chronologique des crises de la
famine et des épidémies qui ont touché le centre Maghreb pendant la période
étudiée ;mais un exposé sur l ensemble des  rôles joués par les différente couche
de la société dans l"atténuation de l"impact de ses crises sur la population ;en
premier celui joué par le pouvoir en place;puis par ceux qui avaient de
l'influence et de l"argent sans oublie la contribution des médecins dans le
combat contre les épidémies et les divers maladies  pour  la guérison de leurs
patients , ainsi que le rôle déterminent de certain groupe de la société  dans la
guérison des divers maladies par des méthodes traditionnelles plus connues sous
l'appellation « Médecine populaire ».

La populations du Maghreb  centre ont vécu sous l"emprise  de ses crises
des moments effroyables, parmi ses aspects économiques une baisse brutale du
niveau de vie de la population accompagnée d’une flambée des prix des
marchandises et une rupture totale des stocks de tel façon que la nourriture de la
population se limitait aux herbes sauvages et à la viandes des cadavres ; tout cela
a augmente le nombre des morts parmi la population d'une façon plus importante
que les maladies elles-mêmes.

Les crises de la famine et des épidémies n'avaient  pas uniquement que
l'aspect Economique mais plutôt ils ont été un événement sociale qui avait des
résultats néfaste sur l"ensemble de la société du centre Maghreb, car ils ont
engendré des fléaux sociaux dangereux parmi la population tel que la mendicité,
le vol, et en plus l"augmentation du degré de la pauvreté qui a contribué dans la
transition de quelques couches de la liberté vers l'esclavage.
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Vu que la majorité de la population croyait que la cause réelle des crises
n"est  que  la  colère  du  bon  dieu  d"ou  l"émergence  d'un retour massif aux
croyances tel que la prière de  la pluviométrie, et des offrandes aux saints
hommes et à  leurs mausolées ainsi que des visites aux zaouïas et  aux  tombes
des saints hommes d"ou le développement du phénomène mystiques qui a
contribué à croissance du nombre des saints hommes pendant la période étudiée.

La société du centre Maghreb avait connu  la disette et les épidémies qui
ont  pousse la  population a l'exode et a la recherche d'une vie meilleure quoique
que cette fuite des épidémies a engendré le mécontentement des oulémas
sunnites car ces derniers jugeaient que mourir dans ses conditions sont
considérées comme Chah id tombé au champ de bataille

Ces épidémies et cette famine ont été  la cause  d'une grande hécatombe
parmi la population et d" après les documents qui nous a été possible de
consulter en l"occurrence IBN KHALDOUN que  l" année 749 H /1348  a été
une année ou la population a été décimée  dans sa grande majorité.

Les famines et les épidémies qui ont  touché  ces populations ont été les
causes essentielles du retard politique, économique, et social du centre Maghreb.



1

The summary

          This study is a clear historical vision through which we clarify the role of

some crises such as famines and epidemics to understand and interpret the

history of the middle west as a geographical area to represent the present Algeria

in the period, which extends from the late 588 th AH/1192th AD century to the

beginning of 927 th AH /1520 th century, noticing that the crises of hunger and

disease were the result of some reasons, including what is natural such as

epidemics that destroy crops and cattle, which were called by the Fuqaha

Pandemic such as drought, wind, floods, earthquakes, locusts, snow,

others are human such as wars and conflicts.

 This study was not just a presentation of the Kronologi various famines

and epidemics that swept the East Morocco in the considered area and time is

introduced to the various roles that embodied in the various segments of the

society to reduce the severity of this crisis on its members, beginning with the

authoritarian  and  wealth  and  money  as  well  as  the  role  of  doctors  as  a

contributor in the treatment of various diseases and epidemics, and do not forget

the role Asalh to overcome the crises of hunger, disease and the role of some

groups in the treatment of various diseases through the so-called traditional or

popular medicine.

I have lived in the East of Morocco Under these crisis situations of the

most appalling manifestations of economic decline in standard of living

measured with the accompanying rise in prices and the value of the entry into

force of the food stores, so that food is not limited only the population of some

wild grasses and dead meat, which accelerated over the wheel of death because

of the emergence of diseases, the spoilage of food is one of the most important

factors leading to the occurrence of epidemics and diseases.

Were not the consequences of famine and epidemics only economic but

social event was a serious consequences to the community of East Morocco, as
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it produced within the serious social ills such as begging and banditry, as well as

these crises have increased the poverty of the movement of groups of people

from slavery to freedom or slavery.

Because of the belief that the majority of the population of Morocco East

that the real reason for the occurrence of famines and epidemics, but the wrath

of God Almighty, such crises have resulted in manifestations of religious

prayers, the main features of dropsy and closer to parents and visit the holy sites

and graves and angles, which reflects the activity of the state to us within the

community East of Morocco in the period studied.

Morocco has been known to the community on the East after the crises of

hunger and disease a major demographic shifts of the most prominent

manifestations of population movement and migration of community members

of East Morocco to search for food in other areas, although the issue of

immigration because of the epidemic to undergo a lot of uncertainty in our

sources as they were considered at that time controversial jurisprudential large,

where he was a lot of scholars to escape from the epidemic of the offense for the

year, and the patient and the Dead would be the reward of the martyr Twabh

dead in the battlefield.

Death is also the result of the demographic event of famine and

epidemics, and this has been portrayed to us the sources of the horrific images of

death in the various cities have raided these crises, especially in the public or the

epidemic of plague sweeping 749 AH / 1348 by a humanitarian catastrophe

shook the entire world of the Middle Ages, because "it was the people

generation and replicate many of the advantages of urbanization and erased "in

the words of Ibn Khaldun.

The famine, epidemics and Kaward affecting civilizations and the impact

was severe on the population of Morocco East, without denying them from

becoming civilized, more Tmhawwa to raise such crises is the way of the

aspirations of the many political, economic and even cultural.
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