من اتريخ الطاعون إىل عقليات الطاعون
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حممد أبـرمهوش



اتسمت بعض النماذج من الكتابة التارخيية املغاربية يف العقود األخرية ،مباحالتا لوحوتا نظرية
لمعرفية ،مكنتها من جتالز املقاربة األحادية إلشكاليا املركبة ذا طبيعة سوسيو-اترخيية ،بفضل اتانفتاح
على اإلسطوغرافيا العاملية لالتشوف إىل جتديد عملية كتابة التاريخ .غري أنا مل تؤثر كثريا يف توجها
املتخصصني لاملهتمني ابملعرفة التارخيية ،ابستثناء أحباث لدراسا  ،تصبو إىل تكسري أغالل التاريخ
احلدثي-الوقائعي لجتالز أصنام املؤرخ.2
يف هذا اإلطار ،يندرج كتاب املؤرخ التونسي حسني بوجرة :3الطاعون وبدع الطاعون ،احلراك
االجتماعي يف بالد املغرب بني الفقيه والطبيب واألمري ( ،)0011-0531الصادر سنة  ،1122عن "مركز
 ابحث يف التاريخ اتاجتماعي .كلية اآلداب لالعلوم اإلنسانية-القنيطرة .

 - 1يتعلق األمر بقراءة يف كتاب :حسني بوجرة ،الطاعون وبدع الطاعون ،احلراك االجتماعي يف بالد املغرب بني الفقيه والطبيب واألمري (-0531

 ،)0011مركز دراسا الوحدة العربية ،بريل  1122 ،م.

 -2ثالثة أصنام حسب فرنسوا سيميان .لهي :السياسي ،الفردي ،التسلسل التارخيي .راجع :فرنسوا دلس ،التاريخ املفتت .من احلوليات إىل التاريخ

اجلديد ،ترمجة حممد الطاهر املنصوري ،املنظمة العربية للرتمجة ،بريل  1112 ،م ،ص.92 .

 -3أستاذ حماضر يف التاريخ احلديث ،بكلية اآلداب لالعلوم اإلنسانية يف سوسة-تونس .لهو من بني املؤرخني التونسيني املهتمني أبلراش التاريخ
اتاجتماعي لالثقايف.
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دراسا الوحدة العربية" .لهو يف األصل أطرلحة لنيل شهادة الدكتوراه يف التاريخ احلديث ،نوقشت عام
 1112بكلية العلوم اإلنسانية لاتاجتماعية يف تونس ،وحت إشراف األستاذ حممد اهلادي الشريف.
يتكون هذا املؤلف من منت بلغ  722صفاحة من احلجم املتوسط تتوزعها سبعة فصول مع خالصة
الكتاب لتقدمي مث خامتة عامة مبثابة فصل اثمن ،نظرا تاستنتاجاهتا التوليفية املكثفة لاملطولة .لقد جاء
الكتاب يف صيغة ثالثة أقسام ،على الناحو اآليت:
 القسم األلل :يف املقاراب النظرية لالقراءا القدمية لاجلديدة للمواتن ،ليف الدميغرافياالتارخيية الكمية لاملواتن.
 القسم الثاين :أدبيا الطواعني ،لالتاحرز من الوابء يف بالد املغارب ،أل إنتاجا الفقهاءلاألطباء التنظريية بني مقاربة املتاحفظني لمقاربة الصابرين.
 القسم الثالث :العدلى لبدعة (؟) التاحرز من الطاعون بني النص الديين لالفعل السياسيلالواقع التلقائي.
أوالا :بني الدميغرافيا التارخيية واتريخ العقليات

ميكن اعتبار هذا الكتاب مبثابة مسامهة جادة يف مسار الدراسا لاألحباث السابقة ،اليت اهتمت
ابألزما الدميغرافية يف اجملاتا املغاربية .فإذا كان املؤرخان الرتيكي لرلزنربجي ) (Rosenbergerقد درسا
القرنني السادس عشر لالسابع عشر ،1فقد اهتم البزاز يف أطرلحته ابلقرنني الثامن عشر لالتاسع عشر ،2يف
حني اعتمد بوجرة على »طريقة القهقرى« ،3أل على مقاربة اسرتجاعية ،لدراسة األزما البيولوجية لاتريخ
الطاعون لذهنياته يف املغارب »ما قبل اتاستعمار« ،4يف إطار الزمن الطويل .انطالقا من بنيا

القرنني

الثامن عشر لالتاسع عشر إىل بنيا القرن الرابع عشر.

1- Bernard ROSENBERGER et Hamid TRIKI, «Famines et épidémies au Maroc XVIe et XVIIe
siècles», Hespéris-Tamuda, 1973 et 1974 (suite).
 -2حممد األمني البزاز ،اتريخ األوبئة واجملاعات ابملغرب يف القرنني الثامن عشر والتاسع عشر ،منشورا كلية اآلداب لالعلوم اإلنسانية ،الرابط،
.2221
 -3بوجرة ،الطاعون وبدع الطاعون ،م س ،ص.231 .

 -4انطلق بعض الباحثني يف العلوم اتاجتماعية من مفهوم "ما قبل اتاستعمار" ،كصيغة وحقيبية إجرائية جديدة لتتبع بنيا املغرب العتيق ما بني القرن

التاسع عشر لما يسمى "العصر الوسيط" .ميكن العودة إىل :عبد األحد السبيت ،الزطاط وقاطع الطريق أمن الطرق يف مغرب ما قبل االستعمار ،دار

توبقال ،الدار البيضاء ،1112 ،ص111 .؛ حممد حبيدة ،بؤس التاريخ مراجعات ومقارابت ،دار األمان ،الرابط ،1122 ،ص.12-22 .
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تنالل املؤلف يف القسم األلل من كتابه» ،املقاراب النظرية لالقراءا القدمية لاجلديدة للمواتن«،
حمالتا تتبع ُرلف نشأة لتطور الدميغرافيا التارخيية خالل فرتة ما بني احلربني العامليتني .فنبه إىل ضرلرة
ً
التمييز بني الدميغرافيا املعاصرة لاتريخ السكان مث الدميغرافيا التارخيية ،فإذا كانت الدميغرافيا املعاصرة هتتم
بدراسة هياكل اجملموعا السكانية عن طريق هرم عمري لجنسي لمهين ،حسب املناطق لنسب الوتادا
لالوفيا  ،فإن اتريخ السكان يقارب نفس اهلياكل يف املاضي .أما الدميغرافيا التارخيية فتتميز خبصوصية
مادهتا املصدرية املتمثلة يف األرشيفا اجلبائية لاخلورية ،1لابعتمادها على األمد الطويل.
جتدر اإلشارة ،إىل أن األحباث لالدراسا يف الدميغرافيا التارخيية عرفت تطورا مهمة مع اجليل
الثالث من احلوليا  ،إذ ت توجيهها حنو املقاراب الكيفية لالنوعية ،بعد بزلغ عدة تساؤتا اترخيية
لأنثربولوجية ،أاثرهتا السلوكيا

لالعقليا

الفردية لاجلماعية .2فانتقلت الدميغرافيا التارخيية »من التاريخ

الكمي إىل التاريخ الكيفي أل النوعي ،لانتقلت من عمليا اجلمع لالطرح لوحديد النسب املئوية إىل عملية
إجناز املعادتا لصوغ النماذج ،أي من إطار لصفي إىل حد ما ،إىل إطار النظم لاملفاهيم«.3
إذا كانت الدميغرافيا التارخيية ابملغرب قد عرفت بعض الرتاكما

منذ دراسة الثنائي رلزنربجي

لالرتكي» ،فإن املسألة مازالت تناحصر يف إطار الدميغرافيا التارخيية الكمية« ،4رغم التجارب لاأللراش اليت
دشنتها »جمموعة الباحث يف الدميغرافيا التارخيية« ،5عرب جملتها املتخصصة كنانيش .لأمام هذا الواقع ،لجه
بوجرة حبثه حنو املقاربة الكيفية ،ألن الدميغرافيا التارخيية »ليست ابلضرلرة كمية فاحسب ،بل هي أيضا ،إن
مل تكن أساسا ،نوعية لتنتمي وحليالهتا إىل النوع الطويل لاملدى الطويل«.6لهو ما مكنه من جتالز مأزق
لأزمة الرقم ،مادامت النصوص التقليدية املغاربية مل هتتم بتسجيل املعطيا العددية لالكمية.
ركز الكاتب يف القسم الثاين على »أدبيا الطواعني ،لالتاحرز من الوابء يف بالد املغارب« ،من
خالل دراسته ملختلف اتانتاجا الفكرية الفقهية لالطبية ،ذا الصلة ابلسلوكيا لالتمثال لاملواقف
من الطاعون .لهي تراث فقهي لطيب متنوع ،يعرب عن »بعدين اثنني :البعد الصراعي التناقضي القائم على
 -1لاثئق دميغرافية مهمة على شكل سجال احلالة املدنية ،تتضمن تواريخ لأماكن اتازدايد لالزلاج لالوفاة .انظر :حممد حبيدة» ،الدميغرافيا التارخيية من
اإلجرائية الكمية إىل املقاربة الكيفية« ،كنانيش ،ع  2222 ،2م ،ص.22 .

 -2جاك لوغوف (إشراف) ،التاريخ اجلديد ،ترمجة حممد الطاهر املنصوري ،املنظمة العربية للرتمجة ،بريل  1112 ،م ،ص.182 .
 -3بوجرة ،الطاعون وبدع الطاعون ،م س ،ص.13 .
 -4نفسه ،ص.21 .

 -5خبصوص ُرلف أتسيس هذه اجملموعة لأهدافها .انظر» :نص القانون املنظم جملموعة الباحث يف الدميغرافيا التارخيية« ،جملة أمل ،ع  2221 ،2م،
ص .233-232 .لقد أصدر تلك اجملموعة أربعة أعداد من جملتها "كنانيش" ،املهتمة ابلدميغرافيا التارخيية ،لكنها توقفت عن الصدلر منذ سنة
.1111
 -6بوجرة ،الطاعون وبدع الطاعون ،م س ،ص.23 .
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مبدأ نسف الطرف املقابل ،لالبعد التوفيقي اهلادف إىل اجلمع بني املقاربتني ،املقاربة الدينية لاملقاربة
الطبية« .1فاستخدم يف تشخيصه للاحراك اتاجتماعي ببالد املغرب مفاهيم الفاعلني التارخييني» ،لعلى
رأسها مفهوم البدعة ،الذي كان مبثابة املفهوم املركزي للجدل املتعلق بقضااي التعامل مع الطاعون؛ فقد كان
دائم احلضور يف مجيع الرسائل لاملصنفا الفقهية ،لكان مفهوما مشاحوان ابألبعاد التارخيية«.2
يف نفس السياق ،يرى األستاذ بوجرة أن ذلك الصراع للد مقاربتني :مقاربة الصابرين املستسلمني
للقضاء اإلهلي ،الذي تا مفر منه ،لمقاربة املتاحفظني احملرتزين من طعنا الوابء .مقدما جمموعة من األمثلة
من القرن التاسع عشر إىل القرن الرابع عشر ،من أدبيا "الكرنتينة" إىل أدبيا الطواعني ،يف إطار مقاربته
اإلسرتجاعية الطويلة األمد ،كالسجال الفكري الذي كان قائما بني التونسيني بريم الثاين لحممد املناعي
حول احلجر الصاحي ،فاأللل يقول بضرلرة التاحفظ من الوابء ،بينما الثاين يرفض قضية العدلى .فسجل
اختالفا بينهما يف عملية التنظري لاتافتاء ،بفعل اختالف انتمائهم املذهيب لالفكري .يف املقابل رغم تعدد
اتاجتهادا

ابملغرب األقصى فقد سيطر املواقف الفقهية الرافضة لقضية العدلى ،3لاليت تفصح عنها

فتوى الناصري بصورة تركيبية لتوليفية يف »حكم الكرنتينة«.4
ليشري البزاز إىل انشطار مواقف فقهاء املغرب يف القرنني الثامن عشر لالتاسع عشر تاجتاهني :األلل
يقر بضرلرة الوقاية لاتاحرتاز من الطاعون ،أما الثاين فمعارض للتاحفظ ليناهض حقيقة العدلى .هذا
األخري الذي وحول »إىل سالح فكري لأداة تربير لرفض التنظيما الصاحية الوافدة«.5
توقف مؤلف الكتاب يف القسم الثالث ،عند إشكالية »العدلى لبدعة التاحرز من الطاعون بني
النص الديين لالفعل السياسي لالواقع التلقائي« .فقد تتبع معظم األحاديث املقرة ابلعدلى لالرافضة هلا،
لما أاثرته تلك القضااي من أتليال لخترجيا فقهية ،قبل أن ينتقل إىل الباحث لالكشف عن ألجه
التداخل بني املقاربتني الطبية لالفقهية ،فكان األطباء يباحثون عما يربر موقفهم انطالقا من النصوص
الدينية ،إذ كانت سلطة الدين تؤطر ذهنيا لعقليا اجملتمعّ ،ا هيأه لتقبل خمتلف العالجا للتخفيف
من أعراض الوابء األسود ،للو نفسيا .فتم اللجوء إىل بركة األللياء لالشيوخ مع ترديد األدعية لاستعمال
الوصفا الساحرية للتدالي من بعض األمراض لاأللبئة.

 -1نفسه ،ص.31 .
 -2نفسه ،ص.91 .

 -3نفسه ،ص.122 .

-4أمحد بن خالد الناصري ،االستقصا ألبخبار دول املغرب األقصى ،ج  ،2وحقيق جعفر الناصري لحممد الناصري ،دار الكتاب ،الدار البيضاء2222 ،
م ،ص.282-283 .
 -5البزاز ،ن م ،ص.918-329 .
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يف حني خصص الفصل األخري ،للمقارنة بني موقف الدللة احلديثة من الطاعون أبلرلاب لطرق
تعامل املخزن مع األزما الدميغرافية ،تلك الطرق اليت متيز ابملواجهة لالالمواجهة حسب السياقا
لالظرلف التارخيية .لابلتايل ،توصل إىل خالصا عامة تؤكد على »ضرلرة اإلقرار ابلتمييز بني فرتتني يف
تعامل الدلل املغاربية مع الطاعون« ،1حيث متيز األلىل بسيطرة السياسة الصاحية الرمسية الشخصية
حلماية كوادر جهاز املخزن ،بينما عرفت الثانية بسياسة صاحية منفتاحة على اجلميع ،هتدف إىل محاية
سكان احلواضر لمدن املوانئ لبعض األهايل.
يطمح الباحث بوجرة إىل استاحضار اهلياكل الدميغرافية يف أعقاب مناقشة لمراجعة أسس قيام
الدلل لأفوهلا .ليستمد هذا التصور جذلره املرجعية من دراسة الباحثني رلزنربجي لالرتكي ،حني ربطا لفسرا
بعض املشاريع لاتانيارا السياسية على ضوء األزما الدميغرافية ،إذ تا ميكن فهم تعاقب أنظمة احلكم
لخمتلف التاحوتا اتاجتماعية لالسياسية لاتاقتصادية بعيدا عن الواقع الدميغرايف .لقد ساهم املو
اجلماعي نتيجة أزما الطاعون أل اجملاعة أل احلرب لغريها ،يف توفري الرتبة اخلصبة ملشرلع السعديني،
عندما كانت البالد منهكة بسلسلة من الكوارث الدميغرافية اجلارفة .لمع بداية القرن السابع عشر أد
نفس العوامل إىل ضعف دللتهم خالل "أزمة الثالثني سنة" ،اليت تزامنت مع لفاة أمحد املنصور الذهيب عام
ّ ،2011ا فسح اجملال أمام العلويني لتاحقيق هدفهم السياسي .لكن رغم هذا ،تا ميكن اتارتكان إىل
املعطى الدميغرايف بشكل مطلق لنفي العوامل األخرى ،املتمثلة يف بطئ لعتاقة خمتلف البنيا ببالد املغرب
قبل اتاستعمار.

اثني ا :مقاربة اترخيية مركبة

لُف الباحث منهجا مركبا جيمع بني الدميغرافيا التارخيية لاألنثربولوجيا التارخيية لاملعارف الطبية
لكشف احلراك اتاجتماعي لالسياسي لالثقايف لالطيب يف بالد املغرب .إنه تصور منهجي يتطلع إىل اتانتقال
من »دراسة الطاعون لاملو  ،إىل دراسة اهلياكل الذهنية لالعقليا «  ،2موُفا املنهج املقارن بني البلدان
املغاربية اترًة ،لبينها لبني اجملاتا

املشرقية لاأللرلبية اترًة أخرى .فقد استلهم مرجعية اتريخ العرلي 3يف

 -1بوجرة ،الطاعون وبدع الطاعون ،م س ،ص.192 .
 -2بوجرة ،الطاعون وبدع الطاعون ،م س ،ص.21 .

 -3عبد هللا العرلي ،جممل اتريخ املغرب 3 ،ج ،املركز الثقايف العريب ،بريل  /الدار البيضاء 2229 ،م.
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مقاربته األفقية هلذه اجملاتا  ،بينما استاحضر أسس لمنهجية متوسط برلديل

()Fernand Braudel
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يف

مقارنته العمودية ،قصد اخلرلج من إطار التاريخ اإلقليمي الضيق لاتانفتاح على العوامل اجلغرافية األخرى.
لكما هو معلوم ،يسهم التاريخ املقارن يف تطور الكتابة التارخيية عرب طرحه إلشكاليا

منهجية

لقضااي معرفية عميقة .ليف هذا الصدد ،يشري الكاتب إىل أن هدفه من توُيف املنهج املقارن يتمثل يف
حماللة إثراء الكتابة التارخيية التونسية عن طريق اتانفتاح على أغلب اجملاتا املوازية :البلدان املغاربية
لالعربية مث العوامل الغربية .لنظرا لصعوبة إجناز دراسة مقارنة شاملة يف هذا اجملال ،فقد دلل تلك الصعواب
برتكيزه أكثر على التاريخ التونسي.
هبدف إغناء مصادره التارخيية لجتالز مسألة اتانغالق لعدم التنسيق بني الدراسا الطبية لالتارخيية،
لُف املؤرخ التونسي مادة مصدرية لمرجعية متنوعة تالمس موضوع األلبئة لاألزما الدميغرافيةّ ،ا
تطلب منه التنقيب لاجلمع لالقراءة مث التاحليل لالتفسري لالتوليف .إنه هم إبستمولوجي يسعى إىل املسامهة
يف أتسيس لُهور »ختصص أكادميي قائم على أساس تكوين طيب لاترخيي مشرتك« .2لقد خاض املؤرخ
املغريب بومجعة رلاين جتربة مع هذا املقرتح النظري لاملعريف يف أطرلحته حول الطب الكولونيايل الفرنسي
ابملغرب.3
ينطلق املؤرخ التونسي يف عملييت تفكيك لتركيب عناصر كتابه ّا حققته الكتابة التارخيية األلرلبية
من تراكما معرفية هتم ميدان الطاعون لاأللبئة ،إىل احملالتا املغاربية يف موضوع األزما الدميغرافية.
لمن املصادر التارخيية إىل الدراسا لاألحباث السوسيو-اترخيية ،لمن القرنني التاسع عشر لالثامن عشر
إىل القرنني الرابع عشر لاخلامس عشر مرلرا ابلقرنني السادس عشر لالسابع عشر ،على شكل هندسة زمنية
لإشكالية تتطلب رؤية عميقة لترسانة نظرية منفتاحة على مجيع املشارب املعرفية ،لعلى ملف ببليوغرايف
ضخم ينهل من املصادر املباشرة لغري املباشرة ،كالنوازل الفقهية لكتب املناقب لالرتاجم لغريها من
املصنفا التارخيية .إضافة إىل أحباث لدراسا أبقالم مغربية لأجنبية ذا الصلة بواقع املو اجلماعي
لحساسياته لاملوقف منه.
لقد اختذ بوجرة مفهوم الطاعون -على حد قراءتنا -كواقعة اجتماعية كلية ،4تتمفصل لتتقاطع
عندها املستواي

اتاقتصادية لاتاجتماعية لالثقافية لالسياسية .فهو خيط انُم لقضااي اترخيية اجتماعية

1 - Fernand BRAUDEL, La Méditerranée et le monde méditerranéen à l’époque de Philippe
II, A. colin, Paris, 1949.
 -2بوجرة ،الطاعون وبدع الطاعون ،م س ،ص.119 .
 -3بومجعة رلاين ،الطب الكولونيايل الفرنسي ابملغرب  ،0193-0101الرابط ،الرابط-نيت 1123 ،م.

 -4مفهوم أبدعه عامل اتاجتماع مارسيل موس ،ليهدف من خالله تنالل الظواهر اتاجتماعية من خمتلف جوانبها لعرب متفصالهتا العديدة .راجع:
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لبيولوجية خمتلفة ،حيث إن اتاهتمام بدراسة اتريخ األمراض لاأللبئة لالطب ،يساهم »يف كتابة اتريخ
اجملتمعا اإلنسانية ،لاتريخ صمودها يف لجه أعىت عامل بيولوجي ،لهو املرض لاملو مرضا«.1
قارب الكاتب ُاهرة املو اجلماعي أل لفيا

األزما

2

بتونس لاملغارب خالل حقبة ما قبل

اتاستعمار .مركزا يف مظان دراسته على أزما لابء الطاعون ،ليس فقط من اجلانب الدميغرايف التارخيي ،بل
ابعتبارها قضااي أاثر سجاتا فكرية لخالفا نظرية فقهية لطبية ،حني وحولت الوفيا اجلماعية من
ُاهرة عامة يف العصور الوسطى إىل ُاهرة طاعونية مع منتصف القرن الرابع عشر .إنه إشكال عميق
يتطلب منهجيا ،اتانتقال من دميغرافيا الطاعون إىل بدع الطاعون ،مرلرا بسلوكا الطاعون ،لمن لاقع
املو اجلماعي إىل عقليا املو اجلماعي ،مرلرا ابلسلوكا لالطقوس اجلماعية ،قصد إبراز مستواي
الثابت لاملتغري يف اتريخ املو األسود.
ليستمد هذا املنهج مرجعيته اإلبستمولوجية من الكتابة التارخيية احلولياتية تاسيما مع منعطف اجليل
الثالث من احلوليا  ،جيل األنثربولوجيا التارخيية يف الستينيا لالسبعينيا من القرن العشرين .كما يتضح
ذلك مثال يف مشرلع لمقاربة "ميشيل فوفيل" ( )Michel Vovelleللمو لطقوسه لمتثالته ،عندما انطلق
من الواقع الدميغرايف لرصد الذهنيا اجلماعية لأشكال اخلطاب مرلرا بشبكة الطقوس لالعادا اجلنائزية.3
لمن الشرلط السوسيو-دميغرافية إىل ردلد األفعال اجلماعية لاخلطااب

حول املو  .4غري أن بوجرة مل

يتوقف كثريا عند عقليا املو اجلماعي ،بقدر ما اشتغل على اتانتاجا

الفقهية لالفكرية اليت للدها

الطاعون ،بغية تشخيص لرصد مالمح املواقف الفكرية لاحلراك اتاجتماعي ابملغارب ما قبل اتاستعمار.

اثلثاا :يف مراجعة التحقيب التارخيي

-Marcel MAUSS, «Essai sur le don. Forme et raison de l'échange dans les sociétés archaïques», In:
L’Année Sociologique, seconde série, 1923-1924.
ترجم األنثربولوجي التونسي حممد احلاج سامل هذا املقال ،لأصدره يف صيغة كتاب ،للمزيد من التفاصيل ،ميكن الرجوع إىل :مارسيل موس ،مقالة يف

اهلبة ،أشكال التبادل يف اجملتمعات األربخية وأسبابه ،ترمجة حممد احلاج سامل ،دار الكتاب اجلديدة املتاحدة ،بريل  1129 ،م.

 -1بوجرة ،الطاعون وبدع الطاعون ،م س ،ص.119 .

 -2أي خمتلف الكوارث الدميغرافية اليت تفضي إىل تزايد عدد الوفيا بشكل غري معهود ،كاجملاعا لاأللبئة لاحلرلب ...راجع :بلقاسم الطبايب ،املوت يف

مصر والشام ( )0301-0131يف العهد اململوكي ،ج  ،2الدار التونسية للكتاب ،تونس 1129 ،م ،ص.11 .
3 -Michel VOVELLE, «Sur la mort», In: Idéologies et Mentalités, La Découverte, Paris, 1985,
pp. 211-105.
 -4حممد حبيدة ،كتابة التاريخ قراءات وأتويالت ،أيب رقراق للطباعة لالنشر ،الرابط 1123 ،م ،ص.22 .
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اهتم املؤرخ بوجرة يف هذا الكتاب ابألزما البيولوجية لبتاريخ الطاعون لذهنياته يف املغارب ،على
ضوء مقاربة اسرتجاعية تنطلق من القرن الثامن عشر لبداية القرن التاسع عشر لصوتا إىل القرن الرابع
جدا ،لكن طبيعة املوضوع تقتضي متطيط الزمن التارخيي ،لجعله
عشر .لقد يبدل هذا األمد الزمين طويل ً
بعيدا عن التقطيع الكرلنولوجي الصارم املعتمد يف التاحقيب التقليدي.
أكثر بطئًا لإنسيابيةً ،
لمبا أن أطرلحته تندرج ضمن التاريخ اتاجتماعي لالثقايف ،فقد أاثر إشكالية مراجعة التاحقيب
التارخيي املغاريب »املتدالل لالقاضي بعدم جتالز القرن السادس عشر ابجتاه اخللف ،إذا ما أردان البقاء ضمن
فضاء العصور احلديثة« .1فاقرتح وحقيبا جديدا ينظر إىل الطاعون اجلارف كلاحظة مفصلية لظهور ما يسمى
العصور احلديثة ،على اعتبار أن املدلان التارخيية-الفقهية مل تتجالز ما متت كتابته إابن فواجع املو
األسود .إضافة إىل أن أساليب التعامل مع الطاعون قبل اتاستعمار »مل تكن إتا مبثابة استمرار لتواصل مع
ما طبق خالل منتصف القرن الرابع عشر« ،إىل حدلد ناية القرن الثامن عشر لبداية القرن التاسع عشر،
عندما شكل لابء الكولريا لريثا شرعيا لوابء الطاعون الذي أخذ يف الرتاجع لالتقهقر .للكون فرتة ما قبل
اتاستعمار كانت تتميز ،كذلك» ،خبضوع السياسة الصاحية لبلدان املغرب لاملشرق للاحراك الداخلي هلذه
اجملتمعا «.2
من جهة أخرى ،أاثر إشكالية دخول البلدان املغاربية إىل فضاء األزمنة احلديثة مع القرن السادس
عشر ،سجاتا معرفية بني خمتلف الباحثني يف العلوم اتاجتماعية لاإلنسانية ،يف إطار عملية مراجعة
التاحقيب التارخيي السائدّ ،ا أفضى إىل ضرلرة التفكري يف خلخلة التقطيع الزمين التقليدي ،مث الباحث عن
البديل ،اعتمادا على البنيا التارخيية بدل األحداث السياسية .فهل ميكن القول مع املؤرخ بوجرة ،أن بالد
املغرب لجلت العصور احلديثة يف أعقاب الطاعون األسود اجلارف؟ مع العلم أن بنياهتا اتسمت ابجلمود
الفكري لالتوجها املتافيزيقية الصرفة منذ منتصف القرن الرابع عشر ،3فلم تتجالز مسا القرلن الوسطى،
لُلت لفية لنسقها قبل التوسعا اتامربايلية خالل القرن التاسع عشر ،حبيث إذا كانت األزمنة احلديثة
تستلزم شرلطا عديدة أمهها توُيف التقنيا لالوسائل احلديثة يف خمتلف مظاهر احلياة ،فإن املغرب مل
يعرف منذ لصول اإلسالم حىت الرجة اتاستعمارية احلديثة ،سوى »عصورا لسطى ّتدة« ،تاسيما على
مستوى بنياته اتاقتصادية لاتاجتماعية لالثقافية .إن األمر يتعلق بـ»عصرين :عصر لسيط مبكر ،ميثل

 -1بوجرة ،الطاعون وبدع الطاعون ،م س ،ص.31 .
 -2نفسه ،ص.38 .

 -3البزاز ،م س ،ص.329 .
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العصر الوسيط الكالسيكي الذي يشتغل حوله املؤرخون الوسيطيون ،لعصر لسيط متأخر يوافق فرتة ما
قبل اتاستعمار« .1
لبصدد مراجعة التاحقيب التقليدي ،قسم الكاتب تلك العصور احلديثة حسب تصور لمتثل
املعاصرين للطواعني إىل حقبتني زمنيتني:
 حقبة ألىل ما بني القرن الرابع عشر لناية القرن اخلامس عشر ،متيز ابإلقرار ابلعدلى لضرلرةمواجهة الطاعون بواسطة لسائل احرتازية طبية ،خاصة مع كتااب
لاملغاربيني ابن هيدلر لابن عرفة.
 -حقبة اثنية بدأ

األندلسيني ابن خامتة لابن اخلطيب

مع القرن السادس عشر لاستمر حىت بداية القرن التاسع عشر ،عرفت

ابجلمع بني املقاربتني :العلمية الطبية من جهة لالدينية املتشددة من جهة اثنية .بني النظر إىل الطاعون
كوابء انتج عن فساد اهلواء لوحرك األجرام الفلكية ،لتصوره كإرادة إهلية لقدر تا مفر منه !
عموما ،حالل صاحب الكتاب أن يتفاعل لينتقد بعض النظراي لالدراسا  ،اليت صور موقف
املغاربيني من األلبئة يف مشهد سكوين جامد ،لغيبت ذلك اجلدل أل احلراك الذي كان قائما بني الفقهاء
لالنخب السياسية لالفكرية حول التاحفظ أل عدم التاحرز من الوابء .لقد ت أتليل ذلك بطريقة »من شأنا
أن توحي أبن الس احة الفقيهة لالفكرية كانت دلما ،منذ منتصف القرن الرابع عشر لصوتا إىل اتريخ
انتصاب اتاستعمار الفرنسي ،على غاية من اجلمود لالعتاقة« ،2بل حىت على املستوى الواقعي-العملي
لالتلقائي-الغريزي ،فقد كان الفرار من الوابء مع جتنب املصابني به ،لعدم اإلقبال على املناطق املوبوءة أل
املطعونة ،سلوكا لمواقف أخذ هبا خمتلف الفئا اتاجتماعية ،خوفا من لحشية لهول املو األسود
الذي يفتك بضاحاايه يف لقت لجيز ،حىت تعج هبم املنازل لاملارستاان لاألزقة مث املقابر ،لتنهار معامل
احلضارة لالعمران بصورة مرعبة .لصفها ابن خلدلن بقوله» :الطاعون اجلارف الذي وحيف األمم لذهب
أبهل اجليل لطوى كثريا من حماسن العمران لحماها«.3
يف املاحصلة ،تشكل أطرلحة املؤرخ التونسي حول الطاعون لبدع الطاعون ،لبنة أساسية يف مسار
ألراش التاريخ اتاجتماعي لالثقايف املقارن ،اليت تبلور إشكاليا لآفاق لاعدة أمام الباحثني املهتمني
ابملعرفة التارخيية لابلعلوم اإلنسانية ،ما دامت املناهج لاملصادر اليت استخدمها يف توضيب سلسلة أقسام
كتابه تتسم ابلتنوع لالغىن النظري لاملعريف .لهو مباحث اترخيي-اجتماعي راكم فيه العديد من الدراسا
 -1للمزيد من التفاصيل حول شبكة مفهوم العصور الوسطى املمتدة .راجع :حبيدة ،بؤس التاريخ ،م س ،ص.32-31 .

 -2بوجرة ،الطاعون وبدع الطاعون ،م س ،ص.39 .

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

 -1نذكر منها على سبيل املثال:
»-ثنائية الفقه لالطب يف متثال

اآلداب لالعلوم اإلنسانية ،الرابط،

التونسيني للطاعون خالل القرن الثامن عشر« ،ضمن :املعرفة الطبية واتريخ األمراض يف املغارب ،منشورا كلية
 1122م.

»مفهوم األزمة الدميغرافية يف املصادر العربية« ،ضمن :األزمات يف اتريخ املغرب ،مركز الدراسا لالباحوث اتاقتصادية لاتاجتماعية ،تونس1122 ،م.-«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.
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