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    1طاعونالعقليات  إىل الطاعون اتريخ من
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 تا  نظريةاحالتا  لوحو  مب ،األخرية يف العقود ةة املغاربي  بة التارخيي  الكتابعض الن ماذج من  سمتات  
نفتاح اتا بفضل اترخيية،-سوسيو ذا  طبيعة املرك بة إلشكاليا  من جتالز املقاربة األحادية هاتنمك   ،معرفيةل 

ها  ؤثر كثريا يف توج  مل ت   اغري أن   .التاريخكتابة عملية  على اإلسطوغرافيا  العاملية لالتشوف إىل جتديد 
غالل التاريخ تكسري أأحباث لدراسا ، تصبو إىل  ءابستثنا، التارخيية رفةملعني ابلاملهتم   صنياملتخص  
 . 2املؤرخأصنام جتالز ل  الوقائعي-احلدثي

احلراك  ،الطاعون وبدع الطاعون :3ةحسني بوجر  املؤرخ التونسي يف هذا اإلطار، يندرج كتاب 
، عن "مركز 1122، الصادر سنة (0011-0531)االجتماعي يف بالد املغرب بني الفقيه والطبيب واألمري 

                                                           

  القنيطرة.-علوم اإلنسانيةكلية اآلداب لال  اتاجتماعي. ابحث يف التاريخ

-0531)الطاعون وبدع الطاعون، احلراك االجتماعي يف بالد املغرب بني الفقيه والطبيب واألمري حسني بوجرة، كتاب:   يف قراءةاألمر ب يتعلق - 1
 .م 1122بريل ،  ،مركز دراسا  الوحدة العربية، (0011

التاريخ املفتت. من احلوليات إىل التاريخ فرنسوا دلس،  :راجع. : السياسي، الفردي، التسلسل التارخييثالثة أصنام حسب فرنسوا سيميان. لهي -2
 .92 .، صم 1112 بريل ،العربية للرتمجة،  ، ترمجة حممد الطاهر املنصوري، املنظمةاجلديد

التاريخ  تونس. لهو من بني املؤرخني التونسيني املهتمني أبلراش-يف سوسة العلوم اإلنسانيةأستاذ حماضر يف التاريخ احلديث، بكلية اآلداب ل  - 3
 اتاجتماعي لالثقايف.
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عام وقشت كتوراه يف التاريخ احلديث، ن  لهو يف األصل أطرلحة لنيل شهادة الد  دراسا  الوحدة العربية".
 . شريفالستاذ حممد اهلادي األإشراف وحت  كلية العلوم اإلنسانية لاتاجتماعية يف تونس،ب 1112

مع خالصة  عة فصولبستتوزعها من احلجم املتوسط صفاحة  722 بلغمن منت  فؤل  هذا امل تكوني
جاء قد . للةلاملطو   فةاملكث  ة مبثابة فصل اثمن، نظرا تاستنتاجاهتا التوليفي   الكتاب لتقدمي مث خامتة عامة

 احو اآليت: ، على الن  ثالثة أقسام يف صيغةالكتاب 
رافيا يف املقاراب  النظرية لالقراءا  القدمية لاجلديدة للمواتن، ليف الدميغ :أللللقسم اا -

 . لاملواتنالتارخيية الكمية 
ز من الوابء يف بالد املغارب، أل إنتاجا  الفقهاء أدبيا  الطواعني، لالتاحر   :القسم الثاين -

 لمقاربة الصابرين.اربة املتاحفظني لاألطباء التنظريية بني مق
لالفعل السياسي ز من الطاعون بني النص الديين التاحر   )؟(العدلى لبدعة  :القسم الثالث -

 .لالواقع التلقائي
 

 اتريخ العقلياتو  ميغرافيا التارخييةالد   بني: أوالا 

 

ت اهتم  اليت  ،ابقةس  الحباث األراسا  ل د  يف مسار ال جادة مسامهةمبثابة هذا الكتاب اعتبار   كنمي  
قد درسا  (Rosenberger) رلزنربجيل  الرتيكي نإذا كان املؤرخااملغاربية. ف اجملاتا غرافية يف ابألزما  الدمي

يف  ،2لقرنني الثامن عشر لالتاسع عشريف أطرلحته ابالبزاز فقد اهتم ، 1القرنني السادس عشر لالسابع عشر
  البيولوجية لاتريخ األزمادراسة ل، سرتجاعيةا مقاربةعلى  لأ ،3»طريقة القهقرى«على  ةحني اعتمد بوجر  

ني من بنيا  القرنانطالقا  الطويل. الزمن، يف إطار 4»ما قبل اتاستعمار«الطاعون لذهنياته يف املغارب 
 .عشر إىل بنيا  القرن الرابع عشر التاسعل  الثامن عشر

                                                           

1- Bernard ROSENBERGER et Hamid TRIKI, «Famines et épidémies au Maroc XVIe et XVIIe
 

siècles», Hespéris-Tamuda, 1973 et 1974 (suite). 
 الرابط، منشورا  كلية اآلداب لالعلوم اإلنسانية، ،األوبئة واجملاعات ابملغرب يف القرنني الثامن عشر والتاسع عشر اتريخحممد األمني البزاز،  - 2

2221. 
 .231 .، صالطاعون وبدع الطاعون، م سبوجرة،  - 3
ق ما بني القرن لتتبع بنيا  املغرب العتيكصيغة وحقيبية إجرائية جديدة "ما قبل اتاستعمار"،   مفهوممن  يف العلوم اتاجتماعية بعض الباحثني انطلق - 4

، دار الزطاط وقاطع الطريق أمن الطرق يف مغرب ما قبل االستعمار: عبد األحد السبيت، ميكن العودة إىل .ط"يالتاسع عشر لما يسمى "العصر الوس
 .12-22 .، ص1122 الرابط،، دار األمان، بؤس التاريخ مراجعات ومقارابتحممد حبيدة،  ؛111 .، ص1112البيضاء،  الدارتوبقال، 
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 نالل ت  
 
، »ظرية لالقراءا  القدمية لاجلديدة للمواتناملقاراب  الن  «من كتابه،  يف القسم األللؤلف امل

ُ  حمالتًا  ضرلرة إىل  فنب ه. تنيالعاملي   نيبني احلربما فرتة  خالل التارخيية الدميغرافيا رلتطو  رلف نشأة  تتبع 
 هتتماملعاصرة  الدميغرافياإذا كانت ف، التارخيية الدميغرافيامث   كاناتريخ الس  ل املعاصرة  التمييز بني الدميغرافيا

 سب الوتادا حسب املناطق لنعن طريق هرم عمري لجنسي لمهين،  بدراسة هياكل اجملموعا  السكانية
خبصوصية ا الدميغرافيا التارخيية فتتميز نفس اهلياكل يف املاضي. أم   لالوفيا ، فإن اتريخ السكان يقارب

  الطويل. األمد دها علىابعتمال ، 1لاخلورية بائيةاجل األرشيفا مادهتا املصدرية املتمثلة يف 

مع اجليل  ةتطورا  مهم   تعرفالتارخيية  الدميغرافيايف لالدراسا  ث احباأل جتدر اإلشارة، إىل أن  
 اترخييةتساؤتا  عدة  بزلغ ، بعدةنوعي  الل  ةكيفيالقاراب  حنو امل توجيهها ت   ليا ، إذالثالث من احلو 

من التاريخ « الدميغرافيا التارخيية انتقلتف .2الفردية لاجلماعيةا  لالعقليا  يالسلوك أاثرهتاأنثربولوجية، ل 
لوحديد النسب املئوية إىل عملية الكمي إىل التاريخ الكيفي أل النوعي، لانتقلت من عمليا  اجلمع لالطرح 

 .3»إجناز املعادتا  لصوغ النماذج، أي من إطار لصفي إىل حد ما، إىل إطار النظم لاملفاهيم

الثنائي رلزنربجي  اسةقد عرفت بعض الرتاكما  منذ در ابملغرب التارخيية  الدميغرافياإذا كانت 
اليت  تجارب لاأللراش، رغم ال4»فإن املسألة مازالت تناحصر يف إطار الدميغرافيا التارخيية الكمية«لالرتكي، 

 هلج   لأمام هذا الواقع، .كنانيش  املتخصصة عرب جمل تها ،5»جمموعة الباحث يف الدميغرافيا التارخيية« دشنتها
ليست ابلضرلرة كمية فاحسب، بل هي أيضا، إن «التارخيية  ألن الدميغرافياة، الكيفي   املقاربةحنو  حبثهة بوجر  
مأزق جتالز لهو ما مك نه من .6»إىل النوع الطويل لاملدى الطويلن أساسا، نوعية لتنتمي وحليالهتا مل تك

 ة.لالكمي   تسجيل املعطيا  العددية هتتم بمل مادامت النصوص التقليدية املغاربية ،لأزمة الرقم

من ، »ز من الوابء يف بالد املغاربأدبيا  الطواعني، لالتاحر  « على يف القسم الثاين الكاتب رك ز
قف او املل لالتمث ال  ا  يلوكس  للة اب، ذا  الص  الفقهية لالطبية كريةالف دراسته ملختلف اتانتاجا  خالل

بعدين اثنني: البعد الصراعي التناقضي القائم على «  عنيعرب  ، تراث فقهي لطيب متنوع . لهيالطاعون من

                                                           

الدميغرافيا التارخيية من «سجال  احلالة املدنية، تتضمن تواريخ لأماكن اتازدايد لالزلاج لالوفاة. انظر: حممد حبيدة،  على شكلمهمة دميغرافية لاثئق   -1
 .22 .ص ،م 2222، 2ع كنانيش، ، »اإلجرائية الكمية إىل املقاربة الكيفية

 .182 .، صم 1112 بريل ، ترمجة حممد الطاهر املنصوري، املنظمة العربية للرتمجة، التاريخ اجلديد،جاك لوغوف )إشراف(،  - 2
 .13 .، صالطاعون وبدع الطاعون، م سبوجرة،  - 3

 .21، ص. نفسه  - 4

، م 2221، 2، ع أملجملة ، »نص القانون املنظم جملموعة الباحث يف الدميغرافيا التارخيية«خبصوص ُرلف أتسيس هذه اجملموعة لأهدافها. انظر:  - 5
الصدلر منذ سنة  نرافيا التارخيية، لكنها توقفت ع"كنانيش"، املهتمة ابلدميغ اك اجملموعة أربعة أعداد من جملتهأصدر  تللقد  .233-232 .ص

1111. 
 .23 .، صالطاعون وبدع الطاعون، م سبوجرة،  -6
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مبدأ نسف الطرف املقابل، لالبعد التوفيقي اهلادف إىل اجلمع بني املقاربتني، املقاربة الدينية لاملقاربة 
لعلى « املغرب مفاهيم الفاعلني التارخييني،بالد للاحراك اتاجتماعي ب تشخيصهيف  استخدمف .1»الطبية

رأسها مفهوم البدعة، الذي كان مبثابة املفهوم املركزي للجدل املتعلق بقضااي التعامل مع الطاعون؛ فقد كان 
 .2»دائم احلضور يف مجيع الرسائل لاملصنفا  الفقهية، لكان مفهوما مشاحوان ابألبعاد التارخيية

 ابرين املستسلمنيمقاربتني: مقاربة الص  د لل   راعالص  ذلك  أن   ةبوجر  األستاذ  ياق، يرىفس الس  يف ن  
 مقدما جمموعة من األمثلة من طعنا  الوابء. زينرت ظني احمللمقاربة املتاحف   منه، الذي تا مفر   للقضاء اإلهلي،

يف إطار مقاربته الطواعني، "الكرنتينة" إىل أدبيا  أدبيا  من إىل القرن الرابع عشر،  من القرن التاسع عشر
 املناعيحممد جال الفكري الذي كان قائما بني التونسيني بريم الثاين ل كالس  ة الطويلة األمد،  سرتجاعي  اإل

ل سج  ففاأللل يقول بضرلرة التاحفظ من الوابء، بينما الثاين يرفض قضية العدلى. ، الصاحي احلجرحول 
د عد  رغم تاء، بفعل اختالف انتمائهم املذهيب لالفكري. يف املقابل ينهما يف عملية التنظري لاتافتاختالفا ب

 افصح عنهت اليتل ، 3لقضية العدلى ةرافضالالفقهية    املواقفسيطر  اتاجتهادا  ابملغرب األقصى فقد
  .4»حكم الكرنتينة«يف  ةلتوليفي   ةتركيبي فتوى الناصري بصورة

 األلل جتاهني:تا الثامن عشر لالتاسع عشررنني الق يفملغرب امواقف فقهاء  انشطار إىل يشري البزازل 
يناهض حقيقة العدلى. هذا للت احفظ ل  فمعارضثاين الاية لاتاحرتاز من الطاعون، أما بضرلرة الوق يقر  

 . 5»إىل سالح فكري لأداة تربير لرفض التنظيما  الصاحية الوافدة«ل األخري الذي وحو  

اعون بني ز من الط  احر  الت   لعدلى لبدعةا« إشكاليةعند  القسم الثالث،يف الكتاب  مؤلف فتوق  
رافضة هلا، املقرة ابلعدلى لالاألحاديث معظم  تتبعقد ف .»يين لالفعل السياسي لالواقع التلقائيص الد  الن  

ألجه عن كشف الباحث لالمن أتليال  لخترجيا  فقهية، قبل أن ينتقل إىل  لما أاثرته تلك القضااي
صوص من الن انطالقا ر موقفهما يرب  كان األطباء يباحثون عم  ة، فية لالفقهي  املقاربتني الطب   التداخل بني

ّ ا هي أهجمللعقليا  ا ا ذهني تؤطر سلطة الدين ة، إذ كانتالديني   لتخفيف للتقبل خمتلف العالجا   تمع، 
لاستعمال  األدعية مع ترديدلالشيوخ ألللياء جوء إىل بركة االل   تم  ف ، للو نفسيا.األسود الوابء أعراضمن 

  .األمراض لاأللبئةبعض لتدالي من لة الوصفا  الساحري  

                                                           

 .31 .، صنفسه -1

 .91 .، صنفسه -2

 .122 .، صنفسه -3

 2222الدار البيضاء،  دار الكتاب، وحقيق جعفر الناصري لحممد الناصري،، 2ج ، دول املغرب األقصىبخبار االستقصا ألأمحد بن خالد الناصري، -4
 .282-283 .، صم
 .918-329 .، صن مالبزاز،  -5
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رق أبلرلاب لط   من الطاعون ص الفصل األخري، للمقارنة بني موقف الدللة احلديثةخص  يف حني 
حسب السياقا   الالمواجهةل ز  ابملواجهة متي  رق اليت الط   تلك، الدميغرافية األزما امل املخزن مع تع

ضرلرة اإلقرار ابلتمييز بني فرتتني يف «ؤكد على ت   عامة   ل إىل خالصا   وص  ت   ،ايللالظرلف التارخيية. لابلت  
 خصيةمسية الش  احية الر  السياسة الص   بسيطرةاأللىل متيز  ، حيث 1»لل املغاربية مع الطاعونتعامل الد  

محاية إىل دف ، هتسياسة صاحية منفتاحة على اجلميعبالثانية  ع رفتجهاز املخزن، بينما  كوادرماية  حل
   سكان احلواضر لمدن املوانئ لبعض األهايل.

قيام  سسأ   ياكل الدميغرافية يف أعقاب مناقشة لمراجعةاستاحضار اهلة إىل يطمح الباحث بوجر  
را ربطا لفس   ، حنيرلزنربجي لالرتكيسة الباحثني ار ة من داملرجعي   صور جذلرهليستمد هذا الت  فوهلا. الدلل لأ

تا ميكن فهم تعاقب أنظمة احلكم دميغرافية، إذ ال ارا  السياسية على ضوء األزما بعض املشاريع لاتاني  
قد ساهم املو  ية بعيدا عن الواقع الدميغرايف. لعية لالسياسية لاتاقتصادلخمتلف التاحوتا  اتاجتما

رتبة اخلصبة ملشرلع السعديني، ، يف توفري اللغريها اجملاعة أل احلربالطاعون أل أزما  اجلماعي نتيجة 
 أد  . لمع بداية القرن السابع عشراجلارفة الدميغرافية سلسلة من الكوارثب ت البالد منهكةكانعندما  

 عامة أمحد املنصور الذهيب ، اليت تزامنت مع لفا"أزمة الثالثني سنة"دللتهم خالل  عفض  إىل نفس العوامل 
اتارتكان إىل تا ميكن  ،هذاالسياسي. لكن رغم  فسح اجملال أمام العلويني لتاحقيق هدفهم ّا ،2011

بالد املغرب ب بنيا ى، املتمثلة يف بطئ لعتاقة خمتلف الالعوامل األخر  بشكل مطلق لنفي املعطى الدميغرايف
 . قبل اتاستعمار

 

 بةرك  ة م  اترخيي   مقاربة  : اثنياا 

 

ُ ف  لاملعارف الطبية لاألنثربولوجيا التارخييةالدميغرافيا التارخيية بني  ا مركبا جيمعهجمن الباحث ل
 إىل اتانتقال يتطلعمنهجي  إنه تصور .يف بالد املغربلالسياسي لالثقايف لالطيب لكشف احلراك اتاجتماعي 

فا املنهج املقارن بني البلدان ، 2 »راسة اهلياكل الذهنية لالعقليا دراسة الطاعون لاملو ، إىل د«من  مُو
يف  3املغاربية اترًة، لبينها لبني اجملاتا  املشرقية لاأللرلبية اترًة أخرى. فقد استلهم مرجعية اتريخ العرلي

                                                           

 .192 .، صالطاعون وبدع الطاعون، م سبوجرة،  -1

 .21 .، صالطاعون وبدع الطاعون، م سبوجرة،  -2

 .م 2229 ،بريل / الدار البيضاء املركز الثقايف العريب، ج، 3، جممل اتريخ املغربعبد هللا العرلي،  -3
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يف  1(Fernand Braudel) متوسط برلديللمنهجية  أسس استاحضرمقاربته األفقية هلذه اجملاتا ، بينما 
 األخرى. اجلغرافية لاتانفتاح على العوامل  يقالض   من إطار التاريخ اإلقليمي   قصد اخلرلج العمودية، مقارنته

شكاليا  منهجية طرحه إلسهم التاريخ املقارن يف تطور الكتابة التارخيية عرب ، ي  ما هو معلوم  كل 
يف املنهج املقارن  الكاتبيشري  ،لقضااي معرفية عميقة. ليف هذا الصدد  يتمثل يفإىل أن هدفه من تُو

 البلدان املغاربيةاملوازية: على أغلب اجملاتا  اتانفتاح عن طريق التونسية إثراء الكتابة التارخيية  حماللة
. لنظرا لصعوبة إجناز دراسة مقارنة شاملة يف هذا اجملال، فقد دل ل تلك الصعواب  العوامل الغربية لالعربية مث

 التاريخ التونسي.على أكثر  رتكيزهب

بني الدراسا  الطبية لالتارخيية،  اتانغالق لعدم التنسيقمسألة جتالز إغناء مصادره التارخيية ل  هبدف
  ُ ؤرخ التونسي فل

 
ّا موضوع األلبئة لاألزما  الدميغرافية، المس ت  ة متنوعة ة لمرجعي  ة مصدري  ماد   امل

إىل املسامهة  إبستمولوجي يسعى هم  . إنه التوليفالتفسري ل مث التاحليل ل لالقراءة التنقيب لاجلمع  تطلب منه
هور خ خاض املؤر  لقد. 2»ختصص أكادميي قائم على أساس تكوين طيب لاترخيي مشرتك« يف أتسيس ُل

الفرنسي  ب الكولونيايلالط  يف أطرلحته حول لاملعريف  النظري املقرتحاملغريب بومجعة رلاين جتربة مع هذا 
 . 3ابملغرب

خيية األلرلبية ّا حققته الكتابة التار  كتابهعناصر  لتركيب  املؤرخ التونسي يف عملييت تفكيكينطلق 
 إىل احملالتا  املغاربية يف موضوع األزما  الدميغرافية.، لاأللبئة ميدان الطاعون من تراكما  معرفية هتم

، لمن القرنني التاسع عشر لالثامن عشر اترخيية-السوسيولمن املصادر التارخيية إىل الدراسا  لاألحباث 
زمنية  ةشكل هندس لقرنني السادس عشر لالسابع عشر، علىإىل القرنني الرابع عشر لاخلامس عشر مرلرا اب

ببليوغرايف  ، لعلى ملفملعرفيةعميقة لترسانة نظرية منفتاحة على مجيع املشارب ارؤية تتطلب لإشكالية 
ة لكتب املناقب لالرتاجم لغريها من يهلغري املباشرة، كالنوازل الفقضخم ينهل من املصادر املباشرة 

املو  اجلماعي واقع أجنبية ذا  الصلة بل  مغربيةأبقالم إضافة إىل أحباث لدراسا  املصنفا  التارخيية. 
 اته لاملوقف منه.لحساسي  

لتتقاطع ، تتمفصل 4كواقعة اجتماعية كلية -على حد قراءتنا-مفهوم الطاعون ة ذ بوجر  لقد اخت  
لقضااي اترخيية اجتماعية  انُم   فهو خيط   لثقافية لالسياسية.املستواي  اتاقتصادية لاتاجتماعية لاعندها 

                                                           
1 -  Fernand BRAUDEL, La Méditerranée et le monde méditerranéen à l’époque de Philippe 
II, A. colin, Paris, 1949. 

 .119 .، صالطاعون وبدع الطاعون، م سبوجرة،  -2

 .م 1123 نيت،-الرابط ، الرابط،0193-0101الطب الكولونيايل الفرنسي ابملغرب رلاين، بومجعة  -3
 لعرب متفصالهتا العديدة. راجع:  هاجوانباعية من خمتلف الظواهر اتاجتممن خالله تنالل  هدفاتاجتماع مارسيل موس، ليمفهوم أبدعه عامل  -4
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يف كتابة اتريخ « هماسياتاهتمام بدراسة اتريخ األمراض لاأللبئة لالطب،  لبيولوجية خمتلفة، حيث إن  
  .1»اجملتمعا  اإلنسانية، لاتريخ صمودها يف لجه أعىت عامل بيولوجي، لهو املرض لاملو  مرضا

خالل حقبة ما قبل  املغاربتونس ل ب 2لفيا  األزما ُاهرة املو  اجلماعي أل  الكاتب قارب
رايف التارخيي، بل ليس فقط من اجلانب الدميغ لابء الطاعون، أزما على  تهمظان دراس زا يفك. مر اتاستعمار

من الوفيا  اجلماعية  وحولت حنيلخالفا  نظرية فقهية لطبية،  فكرية سجاتا أاثر   ابعتبارها قضااي
إشكال عميق إنه  منتصف القرن الرابع عشر. معالعصور الوسطى إىل ُاهرة طاعونية  ُاهرة عامة يف
 لمن لاقعمرلرا بسلوكا  الطاعون،  إىل بدع الطاعون، الطاعوندميغرافيا اتانتقال من  ،يتطلب منهجيا

 مستواي  قصد إبراز، مرلرا ابلسلوكا  لالطقوس اجلماعية، إىل عقليا  املو  اجلماعياجلماعي املو  
   يف اتريخ املو  األسود.ابت لاملتغري  الث  

منعطف اجليل  مع كتابة التارخيية احلولياتية تاسيماة من الاإلبستمولوجي   ليستمد هذا املنهج مرجعيته
كما يتضح من القرن العشرين.   الثالث من احلوليا ، جيل األنثربولوجيا التارخيية يف الستينيا  لالسبعينيا 

عندما انطلق  ثالته،لطقوسه لمت للمو  (Michel Vovelle) "ميشيل فوفيل"لمقاربة  يف مشرلع  ذلك مثال
. 3يةقوس لالعادا  اجلنائز  رلرا بشبكة الط  لأشكال اخلطاب م  اجلماعية  ذهنيا ال لرصدالدميغرايف الواقع من 

مل  ةبوجر  أن  . غري 4دلد األفعال اجلماعية لاخلطااب  حول املو إىل ر  ةدميغرافي-وسيوالس  رلط لش  امن ل 
دها اليت لل   الفقهية لالفكرية اتانتاجا على  اشتغل، بقدر ما عقليا  املو  اجلماعيعند كثريا  فتوق  ي
 .ابملغارب ما قبل اتاستعمارمالمح املواقف الفكرية لاحلراك اتاجتماعي تشخيص لرصد  غيةب  ، لطاعونا

 

 ارخييحقيب الت  راجعة الت  م  يف ا: اثلثا 

 
                                                                                                                                                                          

-Marcel MAUSS, «Essai sur le don. Forme et raison de l'échange dans les sociétés archaïques», In: 

L’Année Sociologique, seconde série, 1923-1924. 
مقالة يف : مارسيل موس، ، ميكن الرجوع إىلكتاب، للمزيد من التفاصيل أصدره يف صيغةل ، هذا املقال احلاج سامل التونسي حممد ترجم األنثربولوجي   

 .م 1129 بريل ، ،دار الكتاب اجلديدة املتاحدة، ترمجة حممد احلاج سامل، اهلبة، أشكال التبادل يف اجملتمعات األربخية وأسبابه
 .119 .، صالطاعون وبدع الطاعون، م سبوجرة،   -1

املوت يف : بلقاسم الطبايب، راجع. لاأللبئة لاحلرلب..اجملاعا  ، كأي خمتلف الكوارث الدميغرافية اليت تفضي إىل تزايد عدد الوفيا  بشكل غري معهود -2
 .11 .، صم 1129تونس، الدار التونسية للكتاب، ، 2ج يف العهد اململوكي،  (0301-0131)مصر والشام 

3 - Michel VOVELLE, «Sur la mort», In: Idéologies et Mentalités, La Découverte, Paris,  1985, 

pp. 211-105.  
 .22 .ص ،م 1123 الرابط، أيب رقراق للطباعة لالنشر، ،كتابة التاريخ قراءات وأتويالتحممد حبيدة،  -4

http://classiques.uqac.ca/classiques/mauss_marcel/mauss_photo/mauss_photo.html
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على  ،يف املغارب لذهنياته ابألزما  البيولوجية لبتاريخ الطاعون ة يف هذا الكتاببوجر  املؤرخ  اهتم
الرابع  القرنلصوتا إىل لثامن عشر لبداية القرن التاسع عشر من القرن ا تنطلق ضوء مقاربة اسرتجاعية

لجعله التارخيي،  متطيط الزمن تقتضي ن طبيعة املوضوعا، لكعشر. لقد يبدل هذا األمد الزمين طويل جدً 
 يف التاحقيب التقليدي.املعتمد ارم ا عن التقطيع الكرلنولوجي الص  نسيابية، بعيدً لإ اأكثر بطئً 

التاحقيب مراجعة  إشكاليةأاثر فقد  ،لالثقايف تندرج ضمن التاريخ اتاجتماعي أطرلحته مبا أن  ل 
املتدالل لالقاضي بعدم جتالز القرن السادس عشر ابجتاه اخللف، إذا ما أردان البقاء ضمن « املغاريب التارخيي

مفصلية لظهور ما يسمى  لاحظةك  اجلارفجديدا ينظر إىل الطاعون  با. فاقرتح وحقي1»فضاء العصور احلديثة
 ن فواجع املو مل تتجالز ما متت كتابته إاب   الفقهية-املدلان  التارخيية العصور احلديثة، على اعتبار أن  

 مل تكن إتا مبثابة استمرار لتواصل مع«قبل اتاستعمار أساليب التعامل مع الطاعون  أن  إضافة إىل  األسود.
بداية القرن التاسع عشر، ناية القرن الثامن عشر ل ، إىل حدلد »ما طبق خالل منتصف القرن الرابع عشر

للكون فرتة ما قبل  لطاعون الذي أخذ يف الرتاجع لالتقهقر.وابء اشكل لابء الكولريا لريثا شرعيا لعندما 
لاملشرق للاحراك الداخلي هلذه  خبضوع السياسة الصاحية لبلدان املغرب«كذلك،   ،تتميز كانت اتاستعمار
 . 2»اجملتمعا 

السادس احلديثة مع القرن  األزمنة فضاءية إىل املغاربالبلدان  دخول إشكالية أاثر  من جهة أخرى،
عملية مراجعة  يف إطار، يف العلوم اتاجتماعية لاإلنسانية سجاتا  معرفية بني خمتلف الباحثني عشر،

الباحث عن ، مث التقليدي لة التقطيع الزمينّا أفضى إىل ضرلرة التفكري يف خلخ ،السائد التاحقيب التارخيي
ة، أن بالد . فهل ميكن القول مع املؤرخ بوجر  التارخيية بدل األحداث السياسيةالبديل، اعتمادا على البنيا  

اتسمت ابجلمود  الطاعون األسود اجلارف؟ مع العلم أن بنياهتا احلديثة يف أعقاب عصوراملغرب لجلت ال
القرلن الوسطى، م تتجالز مسا  فل، 3منتصف القرن الرابع عشر التوجها  املتافيزيقية الصرفة منذالفكري ل 

ل   إذا كانت األزمنة احلديثة ، حبيث التوسعا  اتامربايلية خالل القرن التاسع عشرة لنسقها قبل ت لفي  ُل
يف التقنيا  لالوسائل مل فإن املغرب يثة يف خمتلف مظاهر احلياة، احلد تستلزم شرلطا عديدة أمهها تُو

على  تاسيما ،»ةعصورا لسطى ّتد«، سوى احلديثة جة اتاستعماريةول اإلسالم حىت الر  ص  ل  نذ يعرف م  
ل ر، ميث  عصرين: عصر لسيط مبك  «ـ  ب األمر يتعلقإن  .لالثقافية اتاقتصادية لاتاجتماعية هاتينمستوى ب

                                                           

 .31 .، صالطاعون وبدع الطاعون، م سبوجرة،  -1

 .38 .، صنفسه -2

 .329 .، صم سالبزاز،  -3
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ر يوافق فرتة ما ون، لعصر لسيط متأخ  العصر الوسيط الكالسيكي الذي يشتغل حوله املؤرخون الوسيطي  
 .1 »قبل اتاستعمار

لمتث ل ر عصور احلديثة حسب تصو  التلك  الكاتبقسم مراجعة التاحقيب التقليدي،  لبصدد
 : ين للطواعني إىل حقبتني زمنيتنياملعاصر 

لعدلى لضرلرة حقبة ألىل ما بني القرن الرابع عشر لناية القرن اخلامس عشر، متيز  ابإلقرار اب -
األندلسيني ابن خامتة لابن اخلطيب  خاصة مع كتااب  لسائل احرتازية طبية، مواجهة الطاعون بواسطة

 لاملغاربيني ابن هيدلر لابن عرفة. 

عرفت بداية القرن التاسع عشر،  لاستمر  حىتحقبة اثنية بدأ  مع القرن السادس عشر  -
بني النظر إىل الطاعون  من جهة اثنية.  لالدينية املتشددةمن جهة العلمية الطبية ابجلمع بني املقاربتني: 

 ! كوابء انتج عن فساد اهلواء لوحرك األجرام الفلكية، لتصوره كإرادة إهلية لقدر تا مفر منه

وقف ر  مو  ، اليت صلالدراسا  بعض النظراي  يتفاعل لينتقد ن  أ   حالل صاحب الكتابموما، ع  
احلراك الذي كان قائما بني الفقهاء  لأاجلدل  ذلك بتغي  ل سكوين جامد،  مشهديف األلبئة املغاربيني من 

من شأنا «أتليل ذلك بطريقة  ت   . لقدءمن الواب ظ أل عدم التاحر زف  ة حول التاحة لالفكري  اسي  خب السي  لالن  
احة الفقيهة لالفكرية كانت دلما، منذ منتصف القرن الرابع عشر لصوتا إىل اتريخ توحي أبن الس  أن 

العملي -على املستوى الواقعي حىت  ، بل 2»اجلمود لالعتاقةاتاستعمار الفرنسي، على غاية من انتصاب 
املناطق املوبوءة أل  على اإلقبالعدم ل مع جتنب املصابني به،  الوابءكان الفرار من فقد  الغريزي، -لالتلقائي
، خوفا من لحشية لهول املو  األسود خمتلف الفئا  اتاجتماعية لمواقف أخذ  هبا سلوكا  ،املطعونة

لتنهار معامل  ،املقابرمث  ةلاألزق  تاان  رسااملل هبم املنازل  تعج   ك بضاحاايه يف لقت لجيز، حىتالذي يفت
وحيف األمم لذهب الذي  الطاعون اجلارف« بقوله:ابن خلدلن  الصفه .ة  مرعب صورة  احلضارة لالعمران ب

 .3»أبهل اجليل لطوى كثريا من حماسن العمران لحماها

 
 
، لبنة أساسية يف مسار حول الطاعون لبدع الطاعونالتونسي ، تشكل أطرلحة املؤرخ احص لةيف امل

إشكاليا  لآفاق لاعدة أمام الباحثني املهتمني  تبلور اليتاملقارن، قايف لالث  اريخ اتاجتماعي ش الت  الر أ
أقسام   سلسلة استخدمها يف توضيبة، ما دامت املناهج لاملصادر اليت ة لابلعلوم اإلنساني  فة التارخيي  ابملعر 

من الدراسا   راكم فيه العديد اجتماعي-اترخيي لهو مباحث ريف.ظري لاملعنوع لالغىن الن  لت  سم ابكتابه تت  
                                                           

 .32-31 .ص ،، م سبؤس التاريخحبيدة، مفهوم العصور الوسطى املمتدة. راجع: شبكة للمزيد من التفاصيل حول  -1

 .39 .، صالطاعون وبدع الطاعون، م سبوجرة،  -2

 .91 .ص، م 1112الدار البيضاء،  خلدلن،خزانة ابن  وحقيق عبد السالم الشدادي،املقدمة، عبد الرمحن ابن خلدلن،  -3
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يف بتونس لاملغارب  الديين-اتاجتماعي دلاجلببعض مالمح  فقد استطاع اإلمساك .1لاألحباث اهلامة جدا
 ما قبل اتاستعمار.حقبة 

                                                           

  منها على سبيل املثال: نذكر  -1

لية منشورا  ك ،يف املغارب الطبية واتريخ األمراض املعرفة، ضمن: »ثنائية الفقه لالطب يف متثال  التونسيني للطاعون خالل القرن الثامن عشر«-
 .م 1122الرابط، اآلداب لالعلوم اإلنسانية، 

 م.1122 تونس، ، مركز الدراسا  لالباحوث اتاقتصادية لاتاجتماعية،األزمات يف اتريخ املغرب :، ضمن»مفهوم األزمة الدميغرافية يف املصادر العربية«-
-«La peste et les hérésies de la peste», In: AL-Mustaqbal al-Arabi, N° 383, 2011. 
-«Fiqh, médecine et makhzen face à la peste: Ou la pénible naissance d’une administration publique 

de santé en Tunisie à l’époque moderne», In: Les Savoirs de l'administration: Histoire et 
société au Maghreb du XVIè au XXè siècle, éditions OKADH, Casablanca, 2015. 


