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 الملخص: 

ال  وء ع�� موضوع ثقافة املرض واألو�ئة �� املغرب األق�ىى خالل العصر ضّ يحاول هذا املقال �سليط 

   الوسيط
ّ
الث هذه  أوجھ  �عض  وأّن ملعرفة  خصوصا  وأمراضا    قافة،  أزمات  عرفت  ا�جغرافية  الرقعة  هذه 

البلدان  -وأو�ئة   من   - ككث�� 
ّ
شّك تول دون  ع��ا  ثقافيّ   دت  شكال  استلزمت  صعبة  وممّ وضعية  لتجاوزها.  ا  ا 

 ة ال�ي اراسات التار�خيّ ظر �ون أغلب الّد النّ   ع�� حّق حائزا  يجعل هذا املوضوع  
ّ
خذت من املغرب األق�ىى  ت

 غم من غزار��ا، إال أ�ّ �� العصر الوسيط موضوعا لها، بالرّ 
ّ

ار���،  ة �� البحث التّ زت ع�� جوانب تقليديّ �ا رك

  .ةة واالجتماعيّ ا�جوانب الثقافيّ  مقابل ندرة ما يخّص 

  ال�لمات املفاتيح:
ّ
 قافة، الذهنيّ الث

ّ
 ة.الثقافة الطبيّ ة، قافة الشعبيّ ة، املرض، الو�اء، الث

 

 

Abstract: 
This article attempts to shed light on the subject of the culture of disease and epidemics in 

the Far Maghreb during the Middle Ages to know some aspects of this culture, especially since 

this geographical area has known crises, diseases and epidemics - like many countries - that 

undoubtedly generated a difficult situation that necessitated a cultural form to overcome it. 

What makes this subject right to consider is that most of the historical studies that were taken 

from the Far Maghreb in the Middle Ages are their subject, despite their abundance, but they 

focused on traditional aspects of historical research, in contrast to the scarcity of cultural and 

social aspects. 

Key Words: Culture, mentality, disease, epidemic, popular culture, medical culture. 
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 : تقدیم -1

"التأر�خ لألزمة"، باعتباره    " ضمن ما يصط�ح عليھ بـ  ثقافة املرض واألو�ئةيندرج ا�حديث عن موضوع "

فإذا �ان    �عدما انفرد بدراستھ حقل األن��و�ولوجيا.  مجاال جديدا أفرزتھ الضرورة اإلبيستيمولوجية للتار�خ

ا ينطوي عليھ من أسرار بمجرد  هذا املا�ىي ال يف�ح عّم   التار�خ يرنو نحو تفس�� ا�حاضر باملا�ىي، فإّن 

وتأسيس الدول وانمحا��ا، وعن    ،أخبار امللوك  عن  -�� أفضل أحوالها  -   الكالم عن الوقائع الك��ى ال�ي تنّم 

ة ال�ي �ان لها أثر ع�� الف��ات ال�ي عا�ش��ا بما  ا�حروب و�نجازا��ا و�خفاقا��ا، و�ل تلك ال�خصيات البارز 

 �عب��   ما ارتكبتھ من أخطاء، و��ل ما بذلتھ من جهد أو قامت بھ من مناورات ع�� حّد �لها من عبقر�ة، و 

 . Burguière A.1 أندر�ھ بورغي��

افر  ضما نتيجة تاالنضباط للقاعدة القائلة بأن أحداث التار�خ الك��ى لم تكن نتاج �حظة واحدة، و�ن  إّن 

 
ّ

غذ �عضها  عدة،  وتأثر  عوامل  تأث��  عالقة   �� اآلخر  البعض  عن  و ى  الكشف  إ��  االنضباط  هذا  �قودنا 

 
ّ
فهم املا�ىي ال يتأ�ى لنا إال بالنفاذ إ�� فة ش�ل األحداث ومضامي��ا.  ت �� س��ورة تطور�ّ ا�جزئيات ال�ي ش�ل

، لي�ون التار�خ �� مختلف أ�عاده كشفا عن األ�ساق  مختلف بنياتھ ح�ى تلك ال�ي قد تبدو لنا هامشية زائدة

�� مرحلة محّد  ما  صورة مجتمع  أثثت  ال�ي  واالقتصادية  والسياسية  نزع  الثقافية واالجتماعية  و�بقى  دة، 

املعاصر   نظور رها من هذا املتصوّ  الغطاء عن تار�خ األمراض واألو�ئة والعلوم وتار�خ األف�ار محاولة �ستمّد 

 ت التار�خية. �جال الدراسا 

خصو�ة الظاهرة التار�خية وصعو�ة مقار���ا من زاو�ة واحدة، دفع باملشتغل�ن �� حقل التار�خ إ��    إّن 

بلورة من�ج  لا تجود بھ حقولها من معارف ومنا�ج  االنفتاح ع�� با�� العلوم االجتماعية واإل�سانية لل��ل ممّ 

د االهتمامات التار�خية وتنويع املقار�ات  تعّد فد ا�حدود.  مت�امل قادر ع�� استنفاذ املوضوع التار��� إ�� أ�ع

 التحليلية هو الكفيل بإعطاء التار�خ طا�عا شموليا يقيھ من النظرة األحادية االخ��الية ملوضوعھ. 

ا�حوليات مدرسة  إ��  التوجھ  ��ذا  االهتمام  ضّد   2�عود  جاءت  البحث  لا  ال�ي  �جال  االخ��ا��  لتصور 

األمر الذي أف�ح   ،ببنيات ا�جتمع ال�ي أسلفنا ذكرها  اهتم با�حياة العامة فقط �� تجاهل تامّ التار��� الذي  

أعمال   م��ا:  نذكر  وال�ي  والدراسات  األعمال  �عض  لظهور  موفر�ھا�جال  حول    (Jean Meuvret)  جان 

حول تار�خ  (Jean Noël Biraban) جان نو�ل ب��ابانمش�لة األقوات �� عهد لويس الرا�ع عشر، وأعمال  

الذي  و دون أن �غفل مساهمة ابن خلدون    ،3حول املوت  فيليب ار�اسو  ميشيل فوفيلالطاعون، وأعمال  

 
ندريه بورغيير -1

ٔ
بحاثا في مدرسة الدراسات العليا للعلوم االجتماعية وهو عضو في الهيئة  1938سنة  .Burguière A "ولد ا

ٔ
. يدير ا

 ,Paris 2 vols, Histoire de la famille), مختص في تاريخ العائلة، وقد شارك في االشراف على نشر: .E.S.Cالمديرة لمجلة:
1986) Armand colin, :يضا في تاريخ العلوم االجتماعية، وقد نشر قاموس العلوم التاريخية

ٔ
  Dictionnaire des وهو مختص ا

sciences historiques (Paris. Presses, universitaires de France,1986)   ونشر إضافة إلى ذلك العديد من المقاالت في
جنبية." انظر: جاك لوغوف، التاريخ الجدي

ٔ
محمد الطاهر المنصوري، المنظمة العربية   ترجمة وتقديم د. د،مجالت فرنسية وا

ولى، بيروت، يوليوز 
ٔ
 . 235،ص2007للترجمة، الطبعة اال

2--  
ّ
كـثر على مدرسة الحوليّ لالط

ٔ
 . مصدر سابقادها يمكن العودة إلى: جاك لوغوف، ات ورّو الع ا

 . 222، صمصدر سابقجاك لوغوف،  -3
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مقّد   �� الدولةأشار  وعمر  وا�جوع  األو�ئة  أزمة  ب�ن  العالقة  طبيعة  إ��  ويعّد 1متھ  مارسيل  كتاب    . 

  " من أهّم 3Histoire culturelle de la maladieالتار�خ الثقا�� للمرض"   .2Sendrail Marcelساندراي

آخذة �� حسبا��ا التغ��ات ال�ي تطال مضمون    األعمال ال�ي قار�ت املرض من زاو�ة تار�خية ثقافية صرفة

الثقافية واملرجعيّ  ال�ي ش�لت روح �ل عصر من  مفهوم املرض بحسب السياقات  الفكر�ة والفلسفية  ات 

االهتمام بظاهرة األمراض واألو�ئة "بدأت �� منذ عدة عقود    الم املذ�ورة أّن واملالحظ من خالل األع العصور.

 
ّ
من معطيات، إ�� أسباب األمراض. ودرسوا    ره الطّب عند ا�جتمعات املتقدمة، إذ اهتدى مؤرخوها، بما وف

�شر�ة    �� مجموعة  انتشاره تار�خها معتمدين �� ذلك ع�� طر�قت�ن أوالهما دياكرونية تتناول تطور املرض و 

ر مرض ما �� حقبة  ا الطر�قة الثانية فسانكرونية وتتناول تطوّ . أّم كذلك  معينة، و�� حقبة تار�خية معينة

 .4تار�خية ما، �� عالقتھ مع ما يثوي ب�ن الناس �� ا�حقبة نفسها من األمراض األخرى"

 
ّ
الفعالية  ومل تمظهرات  عن  كشف  هو  جوهره   �� التار�خ  �ان  مختل  اإل�سانيةا   �� 

ّ
ومل أوجهها،  �انت  ف  ا 

ظر إل��ا كبنية  الثقافة إحدى هذه الفعاليات، �انت قنطرة قادرة ع�� استنطاق تلك الفعالية ال�ي ينب�� النّ 

�� إحالة مباشرة ع�� الوجود اإل�سا�ي،    اإل�سانية  إّن الفعاليةذهنية متفاعلة مع محيطها املادي والفكري.  

��ّد  أن  يمكن  ما  �ل  يقاوم  استموجود  إ��  د  يدفعنا  الذي  األمر  واملوت.  والو�اء  �املرض  وكينونتھ،  رار�تھ 

 التساؤل عن النسق الثقا�� الذي يواجھ بھ مجتمع من ا�جتمعات ما ��اجمھ من أمراض وأو�ئة.

الوسيط إش�االت عدة،يطرح   املغرب األق�ىى   �� ثقافة املرض واألو�ئة  �� ما هو  فهو    موضوع  يبحث 

للمجتم  بالذهنيات  لبح�ي  مرتبط  يمكن  وال  يجيبهذا  ع.  اإلش�الية   أن  لھ  اخ��ت  لذا  اإلش�االت  �ل  عن 

التالية: ما طبيعة البنية الثقافية ال�ي حكمت �عامل مجتمع املغرب األق�ىى الوسيط مع املرض واألو�ئة.  

هذه  و  مضمون  ما  اآلتية:  الفرعية  األسئلة  تحديد  يمكن  األسا�ىي  اإلش�ال  هذا  خالل  وما  من  الثقافة؟ 

 (ا�ح�ام وأهل البالط) والعامة؟  مصادرها؟ وما أوجهها ب�ن ا�خاصة

مستو�ات ثقافة املرض واألو�ئة وتجليا��ا �� املغرب األق�ىى الوسيط    املطالب البحثية ال�ي �ستوج��ا  إّن 

ل يتناول  ن: محور أوّ م)" يمكن تحديدها �� محور�ن أساس�ّ 1448هـ/ 869  –م  1041هـ/ 462�� الف��ة ما ب�ن (

 
ّ
الطبيّ الث  و ة،  قافة 

ّ
الث هذه  أعالم  �عض  عن  حديث  تروّ فيھ  �انت  ال�ي  واملضام�ن  عن  قافة  ناهيك  لها،  ج 

 �ة لها. أّم مات املم�ّ الّس 
ّ
 ا ا�حور الث

ّ
ة ال�ي �عاملت ��ا  ق للكيفيّ ، و�تطرّ قافة �� �عدها الشع�يّ ا�ي فيعا�ج الث

 
ّن  -1

ٔ
وبئة دليل على بداية نهاية الّد المجاعات  جاء عند ابن خلدون ا

ٔ
المجاعات والموتان تكـثر عند ذلك إّن    ولة حيث يقول:" ثّم واال

واخر الّد 
ٔ
ولى، بيروت، ول" انظر: ابن خلدون، المقّد في ا

ٔ
سكندراني، دار الكـتاب العربي، الطبعة اال

ٔ
، 2006مة، تحقيق محمد اال

 . 282ص
. وجاء في مقدمة كـتابه "التاريخ الثقافي  1976يونيو  4رنسية وتوفي بها يوم بتولوز الف 1900غشت  31مارسيل ساندراي ولد يوم -2

ستاذا للباثولوجيا التجريبية بكلية الطّب 
ٔ
نه كان ا

ٔ
لعاب الزهور.  للمرض" ا

ٔ
كاديمية ا

ٔ
كاديمية الطب وكاتبا دائما ال

ٔ
 بتولوز وهو عضو ا

3 -Marcel Sendrail, Histoire culturelle de la maladie, Editions Privat, Toulouse, 1980. 
قضايا في تاريخ المغرب الفكري  " في: جوانب من ثقافة المرض لدى المغاربة خالل فترة الحمايةبوجمعة رويان، " -4

داب والعلوم اإلنسانية 21، سلسلة بحوث ومناظرات رقم واالجتماعي
ٓ
ولى، الدار   – عين الشق –، كلية اال

ٔ
الدار البيضاء، الطبعة اال

 . 91، ص0102البيضاء،
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قصى   وتجل

ٔ
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مع املر�ىى   -م)  1375-1139هـ/ 534-776( ب�ن ة ماف��ة املمتّد ال�ي �عاقبت ع�� حكم املغرب خالل ال  -ول  الّد 

م �حدوث األمراض واألو�ئة، ونظرة ا�جتمع للمرض  دون إغفال إلقاء نظرة ع�� التفس��ات ال�ي �انت تقّد 

 األمراض واألو�ئة. ا�جتمع تجاهات  واملر�ض ومظاهر سلوكيّ 

 ة: تحدیدات مفاهیمّی -2

واألو  املرض  ثقافة   �� البحث  التّ يفرض  �عض  عند  الوقوف  الوسيط  األق�ىى  املغرب   �� حديدات  �ئة 

د ة اعتبارا لدور هذا اإلجراء �� توضيح مضمون خر�طة املفاهيم املفاتيح لهذا العمل. لذا سنحّد املفاهيميّ 

 
ّ
ار��� ومفهوم  م�ي وا�جغرا�� �جال البحث التّ ل ا�جال الزّ ما نقصده باملغرب األق�ىى الوسيط ل�ونھ �ش�

 
ّ
 مايز ا�حاصل بي��ما. قافة و�عض خصائصها ومستو�ا��ا، ومفهومي املرض والو�اء مع الوقوف ع�� التّ الث

 المغرب األقصى الوسیط:  -2-1
ا�حديث عن ثقافة املرض واألو�ئة �� املغرب األق�ىى الوسيط تحديد ا�جال التار��� وا�جال  يف��ض  

تحديد معيار إجرائي يضبط هذين ا�جال�ن.    ا�جغرا�� املقصود ��ذه الدراسة، األمر الذي يقت�ىي بدوره

أّن ف املعلوم  سياسيّ   من  استقرارا  �عرف  لم  الوسيط  العصر   ��  املغرب 
ّ

يمك صورة  ا  ت�و�ن  من  الباحث  ن 

�عض املصادر التار�خية    مستقرة عن فضائھ ا�جغرا�� وتركيبتھ الس�انية �ش�ل مضبوط، خصوصا وأّن 

امليال  عشر  ا�حادي  القرن  قبل  شمال  وا�جغرافية  ع��  للداللة   " الكب��  "املغرب  عبارة  �ستعمل  �انت  دي 

إفر�قيا وال�حراء ومصر، وهو ما نجده عند ابن حوقل عندما يقول:" وقد بدأت بذكر حده ا�حيط بھ من  

عيد ح�ى يم�ىي ع�� ظهر الواحات إ�� بر�ة تنت�ي  يل وأرض الصّ قبولھ، وحده من مصر اإلسكندر�ة ع�� النّ 

 ثمّ   ،آخذا إ�� البحر ا�حيط وممتدا إ�� حقيقة الغرب بنوا�� أرض غانة وأرض أودغست  ،إ�� أرض النو�ة

�ستمر عاطفا إ�� الشمال مارا ع�� بالد بورغواطھ وماسھ إ�� فوهة بحر الروم الذي يأخذ من البحر ا�حيط  

� تو�س واملهدية  ه من أرض طنجة ع�� البحر إ�� نوا�� تنس، و��ب�ن أرض طنجة وأرض األندلس، وراجعا حّد 

 .1من أرض إفر�قية مقبال ع�� أرض طرابلس و�رقة إ�� اإلسكندر�ة"

سنعتمد �� دراستنا هذه ع�� ما ذكره محمد املنو�ي �� كتابھ "املصادر العر�ية    ،وتفاديا لهذه الصعو�ة 

املغرب" حديثھ  ،  2لتار�خ   �� وزم�ي  وجغرا��  سيا�ىي  هو  ما  ب�ن  يزاوج  عليھ عّماألنھ  األدبيات    اصط�ح   ��

 "املغرب األق�ىى الوسيط".  التار�خية بـ

م) يذكر محمد املنو�ي ثالث دول �عاقبت ع�� 1448هـ/ 869م و1041هـ/ 462ب�ن (    �� الف��ة املمتدة ما 

 . ةالدولة املرابطية والدولة املوحدية والدولة املر�نيّ  حكم املغرب األق�ىى الوسيط :

 
بو قاسم بن حوقل النّ   -1

ٔ
رض، منشورات مكـتبة الحياة، بيروت،صيــيا

ٔ
 . 65-64ص ،1992، كـتاب صورة اال

داب   -2
ٓ
ول، منشورات كلية اال

ٔ
محمد المنوني، المصادر العربية لتاريخ المغرب من الفتح اإلسالمي إلى نهاية العصر الحديث الجزء اال

 .1983مؤسسة نشرة للطباعة والنشر، الدار البيضاء،والعلوم اإلنسانية بالرباط، 
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"املصادر التار�خية املدونة �� عصر املرابط�ن" من    بـ  ا�حاضرة الثالثة املعنونة�ؤكد محمد املنو�ي ��  و 

م، و��  1147هـ/ 541م إ�� أن ينت�ي عام  1041هـ/ 462من عام    عصر املرابط�ن "يمتّد   كتابھ املذ�ور ع�� أّن 

إ��   –د االقتضاء  عن  –ا يتيح لنا أن �ش��  د مع ا�جزائر وأك�� األندلس، ممّ ة �ان املغرب قد توّح هذه املّد 

 .1املصادر ال�ي ��م املغرب األوسط وشبھ ا�جز�رة"

و�� بداية ا�حاضرة الرا�عة املعنونة بـ "املصادر التار�خية املدونة �� العصر املوحدي األول" يقول محمد  

أواخر    -باملغرب  –املنو�ي:"ابتدأ   من  املصمودي:  املر��  هللا  عبد  بن  محمد  تومرت:  بن  املهدي  عام  ظهور 

أّن 1120هـ/ 514 غ��  املوحديّ   م:  للدولة  ا�حقيقية  عام  البداية  من  �انت  إنما  �عدما  1147هـ/ 541ة،  م، 

 م. 1269هـ/ 668استمرت دول��م ح�ى فاتح عام  أخضعوا مدين�ي مراكش وفاس، ثّم 

 وتنقسم هذه الف��ة إ�� ثالثة عصور متمايزة:

  ّم. 1184هـ/ 580وفاة أ�ي �عقوب يوسف بن عبد املومن عام  م ح�ى1151هـ / 541ل: من عام  األو 

  
ّ
��اية أيام أ�ي    م إ��1190  / هـ 580ا�ي: يبتدئ من مبا�عة �عقوب املنصور بن يوسف عام  العصر الث

 م. 1239هـ/ 629خر عام آمون بن عقوب املنصور: أ العالء إدريس امل

  
ّ
بنالث الرشيد  الواحد  عبد  أيام  بداية  من  االنحطاط:  عصر  امل  الث  عام  أ إدريس  مفتح   �� مون: 

 م.1269هـ/ 668م، ح�ى وفاة آخر املوحدين: إدريس الواثق: "أي دبوس" فاتح 1232هـ/ 630

امتّد  إبّ   وقد  الدولة املوحدية  ح�ى ا�حدود املصر�ة    - ع�� شمال إفر�قية–ان عظم��ا من ا�حيط  نفوذ 

 . 2ل الشارات باألندلس"ا عرض اململكة ف�ان ب�ن ال�حراء الك��ى إ�� جباشرق ليبيا أمّ 

يذكرها محمد املنو�ي �� ا�حاضرة السا�عة قائال:"  ف   ،أما بخصوص ف��ة حكم املر�ني�ن ومناطق نفوذهم

ل من عام  عصور: فيبدأ األوّ   ةإ�� ثالث  -بدورها  –هذه الف��ة املر�نية تنقسم    كما رأينا �� دولة املوحدين: فإّن 

  يمتّد   استو�� فيھ ع�� مدينة مراكش: أبو سعيد �عقوب بن عبد ا�حق، ثّم م، وهو التار�خ الذي  1268هـ/ 668

 م. 1358هـ/ 731ل عام هذا العصر إ�� وفاة أ�ي سعيد األوّ 

 
ّ
ام أ�ي عنان الذي �انت وفاتھ ��اية هذا  أيّ   ام أ�ي ا�حسن، ثّم ا�ي، فيستوعب أيّ ومن هنا يبدأ العصر الث

عام   بداية1358هـ/ 759العصر:  تار�خ  وهو     م. 
ّ
الث الّد العصر  �سقوط  ينت�ي  أن  إ��  ولة  الث، 

 م. 1448هـ/ 869عام

املر�ني�ّ أمّ  نفوذ  ف�ان  ا  الغالب    -ن  شمال  يتعّد   ال  -��  محدودة  ف��ات  و��  األق�ىى،  املغرب  منطقة  ى 

 .3إفر�قية وأجزاء من األندلس"

 

 
 .28، صنفسهالمصدر  -1
 . 39، صنفسهالمصدر  -2
 . 66-65، صنفسه رالمصد -3



وبئة 
ٔ
مراض واال

ٔ
ياتها   مستويات ثقافة اال

ّ
قصى   وتجل

ٔ
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 قافة:الثّ  -2-2
م��ا عناصر    ، فل�ل م��ا ثقافة �ستمّد ة من األممة أي أمّ �عت�� الثقافة عمدة أساسية �� تحديد مالمح هو�ّ 

مفهوما مستعصيا    م��اجعلت    طبيعة العالقة ال�ي تجمع ب�ن الهو�ة والثقافةفهو���ا ومقوما��ا وخصائصها.  

التّ  األ�ساق  ع��  تبدل  بحسب  وتبدال  �غ��ا  الثقافة  مصط�ح  مضمون  �عرف  إذ  والتام،  املضبوط  حديد 

ن األسس ال�ي يقوم عل��ا صرح الثقافة  ف��ات التار�خية أيضا، و�تلوّ الثقافية و�عددها، و�تباين ا�حقب وال

فق عليھ  يبقى الوصول إ�� �عر�ف متّ   ،ذلك  وال�ي يختلف النظر �� شأ��ا وقبولها عند األمم ا�ختلفة. ل�ّل 

 .1املفهوم الثقافة أمرا �سبيّ 

الثقافة    إّن  الثقافة هو مصط�ح حديث، لم �ستخدمھ األقدمون االستخدام الشائع. ف�لمة  مصط�ح 

�اث�لمة عر�ية قديمة، ضار�ة بجذورها ��  
ّ
اللة ع�� مدلولها الذي طبعت  العر�ي، لك��ا لم �ستعمل للّد   ال�

 .2بھ �� العصر ا�حديث

ا�حذق واملهارة وجودة الفهم والضبط    اللة ع��استعمل العرب مصط�ح الثقافة والتثقيف قديما للّد 

 
ّ
ا بمعارف مختلف العلوم  الع إال إذا �ان ملمّ والقيام بال�ىيء والفطنة واإلدراك. فاإل�سان ال ي�ون واسع االط

جيّ  الفهم.وحاذقا  حدقھ"  د  وثقوفة:  وثقافا  ثقفا  ال�ىيء  ��    إّن .  3فـ"ثقف  الوارد  اللغوي  بمعناها  الثقافة 

 ثابة مدخل مساعد للوصول إ�� الثقافة �� أحد معان��ا االصطالحية املعروفة اليوم.املعاجم العر�ية �� بم

 أحصت �عض الّد  -أ
ّ
و�دّل  .  لهاقافة أك�� من خمس�ن �عر�فا  راسات ال�ي أجر�ت بخصوص مصط�ح الث

عار�ف املق��حة نذكر �عر�ف ملنظمة  ة. ومن التّ ع�� ثراء املصط�ح وخصو�تھ الدالليّ   هذا العدد املهّم 

� ة واملادية والفكر�ة والعاطفية ال�ي تم�ّ مات الروحيّ الذي عرف الثقافة بأ��ا: "جميع الّس   4يو�س�وال

�شمل   كما  ا�حياة،  وطرائق  واآلداب  الفنون  و�شمل  �عي��ا،  اجتماعية  فئة  أو  �عينھ،   
ً
مجتمعا

تمن ال�ي   �� والثقافة  واملعتقدات.  والتقاليد  القيم  ونظم  لإل�سان  األساسية  اإل�سان  ا�حقوق  ح 

ع��   والقدرة  بالعقالنية،  املتمثلة  باإل�سانية  يتم��   
ً
�ائنا منھ  ذاتھ، وتجعل   �� التفك��  قدرتھ ع�� 

اإل�سان   وسيلة  و��  االختيار،  و�مارس  القيم  إ��  ��تدي  طر�قها  وعن  األخال��،  واالل��ام  النقد، 

 
 129، وحضره ممثلو 1982انعقد المؤتمر العالمي الثاني للبحث في السياسات الثقافية كان برعاية اليونسكو في المكسيك سنة  -1

عضاء الل  دولة، وقد ناقشت إحدى جلساته
ٔ
جمع ا

ٔ
ن هذه الكلمة "الثقافة"تعريف الثقافة، وقد ا

ٔ
التزال غامضة وغير  جنة على ا

ّو  12دة، وذلك بعد مضي محّد 
ٔ
 ل بالمكسيك.سنة على انعقاد المؤتمر اال

على يد  بريطانيا، وفي فرنسا كان استخدام المصطلح في القرن الثامن عشر في 1805ذلك عقب استخدام الغرب لها، وكان في سنة -2
لمانيا في القرن التاسع عشر على يد المؤرّ 

ٔ
قرانه، وفي ا

ٔ
لماني  االجتماعيخ والعالم فولتير وا

ٔ
الذي ضبط استعمال  Klemm -Cuslavاال

صل الجنس  
ٔ
ي العلم الذي يبحث في ا

ٔ
نتروبولوجيا الحديث: ا

ٔ
المصطلح على وجه يقرب من استعماله الحديث، وهو مؤسس علم اال

عر 
ٔ
افه وعاداته ومعتقداته. راجع: عمر عودة الخطيب، لمحات في الثقافة اإلسالمية، مؤسسة الرسالة، الطبعة  البشري وتطوره وا

 .30-29، ص1979 الثالثة، بيروت،
ول، باب الثاء، دار المعارف، القاهرة، (د.ت)، -3

ٔ
 .492ص ابن منظور، لسان العرب، الجزء الثاني، المجلد اال

مم المتحدة  ،والعلوم والثقافة هي المنظمة العالمية للتربية -4
ٔ
قافة كان وقد بذلت جهوداً في مجال تعريف الثّ  ،التابعة لهيئة اال

همّ 
ٔ
 ". للثقافةإعالن مكسيكو "عنه باسم  صدرالثقافة م في المكسيك لتعريف 1982 عامقافة بالثّ  ها عقد مؤتمر عالمي خاّص ا
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ر �� إنجازاتھ، والبحث عن  للتعب�� عن النفس، والتعرف ع�� ذاتھ كمشروع غ�� مكتمل و�عادة النظ 

 .1مدلوالت جديدة، و�بداع أعمال يتفوق ف��ا ع�� نفسھ"

 ومن خالل التعر�ف الذي قّد 
ّ
فت فيھ، وكذا  متھ اليو�س�و للثقافة، �ستشف عمومية املفردات ال�ي وظ

لثقافة  الذي يصبغ مصط�ح ا -ل�خروج من اإلطار العالم و عدم قدرتھ استنفاذ �ل ما تقصده الثقافة ذا��ا.  

بفحص ما    Clyde Kluckhohn  كالكهون و  .Krober L. Aكرو�رقام    ،إ�� املستوى األن��و�ولو�� املعي�ىي   -

يز�د عن مائة �عر�ف من التعر�فات ال�ي قدمها األن��و�ولوجيون للثقافة، ولم يجد من بي��ا �عر�فا مقبوال.  

� بوضوح ب�ن املفهوم من ناحية واألشياء ال�ي �ش�� إل��ا من  ووجھ القصور �� كث�� من التعر�فات أ��ا ال تم�ّ 

الّس  �انت  و�ن  أخرى.  �عناحية  ملعظم  املش��كة  وأّن مة  التعلم،  طر�ق  تكسب  أ��ا   �� الثقافة  هذا    ر�فات 

 يرتبط با�جتمعات اإل�سانية.

�ساعدنا �� فهم السلوك البشري، حيث يقول: "نقصد    كالكهون   كاليدده  مفهوم الثقافة الذي حّد   إّن  

�حة،  بالثقافة جميع مخططات ا�حياة ال�ي ت�ونت ع�� مدى التار�خ، بما �� ذلك ا�خططات الضمنية والصر 

. كما  2وقت كموجهات لسلوك الناس عند ا�حاجة"  والعقلية والالعقلية وغ�� العقلية. و�� موجودة �� أّي 

مجتمع إ�سا�ي ثقافتھ املم��ة، أو كما يقول    ل�ّل   ع السلوك البشري عندما ندرك أّن يو�ح هذا املفهوم تنوّ 

ملنشأ يضم مخططات ا�حياة الصر�حة  أيضا:" إن ثقافة مجتمع من ا�جتمعات �� �سق تار��� ا  كالكهون 

�مكننا من  . و 3والضمنية، �ش��ك فيھ جميع أفراد ا�جماعة(أي ا�جتمع) أو أفراد قطاع خاص مع�ن م��ا"

 الفة استخالص �عض خصائص الثقافة ع�� النحو التا��:خالل التعار�ف الّس 

  ّ�بطبيع��ا عن  ال�ائنات األخرى أل��ا �ع�ّ وع البشري عن با��  � النّ �ا تم�ّ الثقافة ظاهرة إ�سانية، أي أ �

 
ّ
 ا�ع اإل�سا�ي، ف�ي لغتھ ال�ي يتواصل ��ا مع نفسھ ومع مجتمعھ.الط

  
ّ
الذي    �ا ال�ّل خارجها، إ�ّ   يتّم   أو فكرّي   ة، فال يوجد عمل اجتما��ّ قافة �� قوام ا�حياة االجتماعيّ الث

 سات.يتفاعل ع��ه األفراد وا�جتمعات واملؤّس 

  
ّ
�ستمد ماد��ا ومضمو��ا التار��� من ال��اكمات ال�ي تنطلق م��ا لتتجاوزها    ورة تار�خّيةس��قافة الث

 بفعل طبيع��ا املتحركة، لت�ون �� ال��اية مح�ومة بقانون ال��اكم والتجاوز. 

  
ّ
 الث

ّ
 الثقافة العاملة والثقافة الشعبية املضمرة أو الصر�حة. امل تضّم قافة �� معناها الش

 
1 -http://thlal.wordpress.com 00 17. بتاريخ25-01-2013 على الساعةh 
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ٔ
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 .129صالمرجع نفسه،   -3
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ّ
�ّل الث يتّ   قافة ��  بمقوّ ما  النوا�� اصل  األفراد وا�جتمع من  عتقادية والفكر�ة والسلوكية  ال مات 

املعقد الذي ينطوي ع�� املعرفة والعقائد    : "ذلك ال�ّل Tailerواالجتماعية، أو �� كما يقول تيلر  

 .1واألخالق والقانون والعرف وغ�� ذلك من القدرات" والفّن 

ا لطبيعة البحث وأهدافھ سنتناول الثقافة �� �عدين أساس�ن  من خالل ا�خصائص املذ�ورة، واعتبار 

 هما: 

  ُ�  �� واألو�ئة  املرض  املستشفيات،  ثقافة  التفس��،  طرق  العالج،  طرق  (األطباء،  العالم  عدها 

 الفئة املس��دفة، األمراض املعروفة) 

  ُ�  �� واألو�ئة  املرض  الشع�يثقافة  الشع�ي،  عدها  التداوي  طرق  الشعبية،  طرق    (التمثالت 

 التفس��) 

 الوباء: -2-3
�عرف الو�اء �� اللغة بأنھ مرض عام ينتشر �سرعة و�صيب سواد األمة من جميع األعمار واألجناس. جاء  

ذكره �� لسان العرب البن منظور �� مادة (و ب ء) كما ي��:و�أ. الو�أ: الطاعون بالقصر واملد والهمز. وقيل  

هذا الو�اء رجز. وجمع املمدود أو�ئة وجمع املقصور أو�اء، وقد و�ئت    هو �ل مرض عام. و�� ا�حديث: إّن 

 .2األرض ... واستو�أت البلد واملاء، وتو�أتھ: استوخمتھ، وهو ماء و�ئ

 
ّ
بأن السرمري  يوسف  الو�يئة، ويعرفھ  البالد   �� تحدث  وال�ي  وغ��ها،  املزمنة  األمراض  جميع  �شمل  ھ" 

من    و�م�� فيما ب�ن الو�اء والطاعون قائال:" الو�اء أعّم   .3دري وغ��ها"�البلهارسيا والتفو�د وا�حصبة وا�ج

   .و�اء طاعونا  طاعون و�اء، وليس �ّل  الطاعون، ف�ّل 
ّ
ا �ان الو�اء ينشأ عنھ ك��ة املوت، و�ان الطاعون  لكن مل

 .4أطلق عليھ اسمھ" ،أيضا كذلك

طبية اإلسالمية �� العصور الوسطى ال ت�اد  �ل املصنفات ال  أما مفهوم الو�اء �� االصطالح الط�ي، فإّن 

الناس قد اعتادوا ع�� إطالق اسم الو�اء"    تخلو من التفاتة علمية إ�� مثل هذه األمراض، فيذكر ابن زهر أّن 

وأّن  خاصة  أك��هم"  و�شمل  البلدان  بلد من  أهل  تصيب  ال�ي  األمراض  ��    ع��  �ش���ون  جميعهم  الناس 

�ستنشقو  الذي  الهواء  و"لهذااستعمال  عّم   ،نھ،  فاسدا  الهواء  �ان  عّم   إذا  أو  املوضع  ذلك  أهل    املرض 

 . 5أك��هم"

 
نجلو المصرية،االجتماعالثاني المدخل إلى علم  ومدارسه الكـتاب جتماعاالمصطفى الخشاب، علم  انظر: -1

ٔ
الطبعة  ، مكـتبة اال

ولى، القاهرة،
ٔ
 . 189ص ،2006 اال
 .4751ابن منظور، لسان العرب الجزء الثاني المجلد السادس، دار المعارف، القاهرة، (د.ت)، ص. -2
ولى، عمان،يوسف السرمري، كـتاب فيه ذكر الوباء والطاعون، الدار  -3

ٔ
ثرية، الطبعة اال

ٔ
 . 11ص. ،2004اال

 .11ص المرجع نفسه، -4
وسط -5

ٔ
وبئة في المغرب اال

ٔ
- 2008م)، جامعة منتوري قسنطينة، الجزائر،1520-1192ه/927-580( مزدور سمية، المجاعات واال

 . 20ص ،0092
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 المرض: -2-4
 �عرّ 

ّ
ال�حة   عن حّد   ، وهو �ل خروج لل�ائن ال��ّ 1قم نقيض ال�حةھ الّس فھ لسان العرب البن منظور بأن

صار موضوع املرض من    ،وعليھ  .واالعتدال. وهو نتاج تفاعل ب�ن البيئة االجتماعية والثقافية والطبيعية

 ا للمرض من عالقة متجملاملوضوعات ال�ي تجذب اهتمام األطباء وعلماء االجتماع وعلماء األن��و�ولوجيا  
ّ

رة  ذ

املرض  مفهوم  يختلف  والبيئية.  املناخية  والظروف  والثقافية  االجتماعية  تبعا    بالعوامل  آلخر  مجتمع  من 

 
ّ
ال�ي تحكم رؤ�تھ للمرض،للتصورات والتمث ال�ي تحّد   الت  ره �حالتھ  د للمر�ض تقييمھ وتصوّ فالثقافة �� 

ي�ون �عر�ف املرض    ،��ذا و املرضية وردود أفعالھ تجاه املرض. فل�ل مجتمع نظر�تھ ا�خاصة عن املرض.  

   ف املرض بوجھ عامّ االجتما��. ويعرّ و �عر�فا يتداخل فيھ البيولو�� بالثقا��  
ّ
ھ "حالة من االنحراف  ع�� أن

 .2اإل�سان م�ى وقع خلل �� توازن ا�جسم"ب الص�� تلّم 

 : مستویات ثقافة األمراض واألوبئة في المغرب األقصی  -3

املفاهيمية   التحديدات  القول من خالل  املغرب األق�ىى    ّن إيمكن   �� واألو�ئة  ثقافة املرض   �� البحث 

واألطباء وطبقة    وفق مستو�ات الثقافة نفسها، أي البحث �� الثقافة العاملة "ثقافة الطّب   الوسيط سيتّم 

ة" تجاه املرض واألو�ئة وال�ي سادت �� ة �� �عدها االجتما�� "ثقافة العاّم فة" والثقافة الشعبيّ ا�جتمع املثّق 

األق�ىى   خاللاملغرب  واملر�ني�ن،    الوسيط  واملوحدين  املرابط�ن  الحكم  ب�ن(    ف��ة أي  ما  املمتدة  الزمنية 

 م).1448هـ/ 869م و1041هـ/ 462

من   اإل�سا�ي  ا�جتمع  لطبيعة  دراس��م   �� الثقافة  موضوع  واألن��و�ولوجيون  االجتماع  علماء  يتناول 

 منا�� متعّد 
ّ
ا من عناصر ال��اث االجتما��، فإل��ا �عود الفضل فيما وصل إليھ  ل عنصرا مهمّ دة. ف�ي �ش�

د ا�جتمع عن با�� ا�جتمعات باعتباره ذا هو�ة ال  ��ا يتفرّ و أفراد ا�جتمع من مستوى اجتما�� وحضاري.  

الحق   أو  سابق  مجتمع  أي  هو�ة  مع  تتما��  أن  تتمتّ لھيمكن  مجتمع  �ل  فهو�ة  ومم��ات  .  بخصائص  ع 

 مخصوصة ��ا ف
ّ

ن من مجموع أفراد ا�جتمع.  ات ا�جماعية ال�ي تت�وّ قط، إذ تنعكس �� فكر األفراد والذ

لو�ات ال�ي يتوافق الناس عل��ا، فهو  ي�ون العامل الثقا�� مدخال مفيدا �� الكشف عن �عض الّس   ،وعليھ

 
ّ
 �ات با�� العوامل.ھ العامل األك�� تأث��ا إذا ما قورن بتأث�عامل متأصل �� اإل�سان، بل يمكن القول بأن

املعطي�ن هذين  خالل     ،من 
ّ
الث مع�ى  الّد يأخذ   �� من��راسات  قافة   يتّ   االجتماعّية 

ّ
الن بأوجھ  شاط  صل 

 
ّ

 ر فيھ بطر�قة معقلنة أو ذلك الذي يضمره النّ اإل�سا�ي املفك
ّ
� عنھ  �بية، وهو ما ع�ّ اس بفعل العادة وال�

  الوسيط منقافة املرض واألو�ئة �� املغرب األق�ىى  سنقارب ث  ،�� ضوء ذلكو. Habitusبالهابيتوس  بورديو

الطبيّ  الثقافة  أن �عرض ألهّم   ،ة جهت�ن هما:  األو�� سنحاول  الشعبية. ففي  الطبيّ   والثقافة  ال�ي األعالم  ة 

 
 .4181القاهرة، (د.ت)، صابن منظور، لسان العرب الجزء الثاني المجلد السادس، دار المعارف،  -1
"قضايا في تاريخ 21بوجمعة رويان، "جوانب من ثقافة المرض لدى المغاربة خالل فترة الحماية"، سلسلة بحوث ومناظرات رقم  -2

داب المغرب الفكري واالجتماعي، كلية
ٓ
ولى، الدار البيضاء،  –عين الشق –والعلوم اإلنسانية  اال

ٔ
، 2010 الدار البيضاء، الطبعة اال

 .91ص
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آنذاك.   الط�ي  ا�جال   �� ��ا  ومعموال  �انت معروفة  ال�ي  التقاليد  وأهم  ا�حقبة،    ،الثانيةو��    عرف��ا هذه 

ل مغار�ة العصر الوسيط حول  بمع�ى آخر سنحاول البحث �� متخيّ   .ف من املرض واملر�ضسنو�ح املوق

 أسباب وقوع األو�ئة واألمراض وسبل القضاء عل��ا. 

 ة:قافة الطبیّ األمراض واألوبئة ومجال الثّ  -3-1
املغرب األق�ىى ال�ي اهتمت بدراسة األوضاع الثقافية واالجتماعية ��    -�شهد مختلف املصادر التار�خية  

�ّل  حكم  ف��ات  واملر�ني�ن  خالل  واملوحدين  املرابط�ن  عامالن    –من  ف��ا  ساهم  كب��ة.  طبية  ��ضة  ع�� 

الّد  هذه  ح�ام  دعم  هما:  للطّب أساسيان  ب�ن   ول  حصل  الذي  ا�حضاري  الثقا��  التالقح  وكذا  واألطباء، 

 املغرب األق�ىى و�الد األندلس.

��   م علم الطب �� املغرب واألندلس. ووحدي يق��ن با�خصوص بتقّد وامل  عصري االزدهار املرابطي   إّن 

تتج�� العناية ال�ي �ان يول��ا األمراء املرابطون وا�خلفاء املوحدون للدراسات الطبية    ،الطب واألطباء  كتاب

 
ّ

وا�حث الطب  مهنة  وتنظيم  البيمارستانات  وتأسيس  عل��ا  القائم�ن  ��جيع  فيھ،    مع  املؤلفات  وضع  ع�� 

 وا
ّ
  1ر �� املغربوا��. فلم �سبق للفكر العل�ي أن تحرّ ��� غ�� ذلك من النّ و ة أيام األو�ئة  خاذ التداب�� الوقائيّ ت

ا�خلفاء   أوالها  ال�ي  العناية  بفضل  وذلك  املوحدين  عصر   �� وخاصة  العصر�ن،  هذين  خالل  حدث  كما 

�حركة الفكر�ة والعلمية ال�ي عرفها الغرب  و�� تقديرنا �عود األمر كذلك ل.    2للبحث العل�ي ولتجارب العلماء

اإلسالمي �� تلك ا�حقبة �عد االنفتاح الثقا�� ع�� املوروث العر�ي اإلسالمي الذي حفل بھ الغرب اإلسالمي  

من جهة، و بفعل االحت�اك مع الفكر العل�ي الذي ادخرتھ الثقافة األورو�ية ع�� بوابة األندلس من جهة  

 ولة والرعية.لھ �� تطو�ر طرق تفك�� األمراء بخصوص طر�قة تدب�� شؤون الّد لقد ساهم ذلك �و ثانية. 

، ومن ب�ن إذ زاوجوا ب�ن العالج وتدريس الطّب  ، لقد �ان �� دعم الدولة ل�حركة الطبية ��جيعا لألطباء 

املثال "ابن باجة " و"ابن رشد" اع صيتھ  الذي ذ  3هؤالء األطباء الذين نالوا شهرة عاملية نذكر ع�� سبيل 

، فضال عن هؤالء نذكر أسرة آل زهر الذين قضوا حيا��م  4بفضل إنجازاتھ النظر�ة والعملية �� مجال الطب

 
، الفلك التي تعود اهد على هذا القول يكمن في الحركة العلمية والفلسفية التي طالت مختلف المجاالت: الرياضيات، الطّب الشّ  -1

وروبي. 
ٔ
 إلى التالقح الثقافي الحاصل بين الموروث العربي اإلسالمي والعالم اال

حمد طه، مدينة فاس في عصري المرابطين والموحدين  -2
ٔ
دار الوفاء لدنيا   ،-دراسة سياسية وحضارية  -م 1629م/1052جمال ا

 . 302ص ،2001الطباعة والنشر، اإلسكندرية،
بو الوليد بن رشد -3

ٔ
بره على  الناصر وقد نقم المنصور عليه واج الحفيد، هو صاحب كـتاب الكليات، كان مكينا عند المنصور ثّم  ا

ّو 
ٔ
بى جعفر الذهبي ومحمد بن إبراهيم قاضي بجاية والكـفيف الشتغالهم المقام في اليسانة قرب قرطبة وكانت ا

ٔ
ال لليهود، كما نقم على ا

  -هـ 595رضي عنهم عام  بالمحكمة، ثّم 
ّ
با جعفر الذهبي مزوارا للط

ٔ
طبّ وجعل ا

ٔ
والبن رشد تلخيص كـتاب العلل   .اءلبة ومزوارا لال

عراض و
ٔ
دوية المفردة وحيلة البرء. ويذكر مارسيل ساندراي في كـتابه المذكور سلفا " الصفحة واال

ٔ
ّن 199التصرف والحميات واال

ٔ
ابن    " ا

 رشد استدعاه الخليفة يعقوب المنصور إلى مراكش بغرض العالج.  
ندلسيّ  ،يوسف فرحات ويوسف عيد -4

ٔ
 معجم الحضارة اال

ّ
ولى، شر، الباعة والنّ ة، دار الفكر العربي للط

ٔ
 . 219، ص 2000طبعة اال
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أبو مروان  و ونذكر م��م: أبو مروان عبد امللك، وأبو العالء زهر بن أ�ي مروان،    1�� خدمة األمراء املرابط�ن

 .2ا ألمراء املرابط�ن، فهؤالء م��م من �ان طبيبا خاصّ وأبو بكر محمد املعروف با�حفيد  ،عبد امللك بن العالء

ع�� سبيل املثال ال ا�حصر الوز�ر الطبيب أبو بكر بن    ومن أطباء األم�� املوحدي يوسف أبو �عقوب نذكر

من أهل ا�حذق بصناعة الطب والنظر �� ا�جراحات، وم��م الوز�ر عبد امللك بن قاسم القرط�ي    …طفيل

الت��يز �� صناعة الطّب  إ�� سكناه  من أهل  ابن رشد الذي استدعاه األم�� يوسف  الوليد  الفقيھ  ، وم��م 

الطّب 578بمراكش سنة   ي��دّ هـ برسم  �ان  الذي  بن زهر  بكر  أبو  الوز�ر  ��ا  د ع��  ، وم��م  حضرتھ فيقيم 

وقد �ان ل�خلفاء املوحدين   3.و�رجع إ�� األندلس إ�� أن انتقل واستقر بمراكش و�ان من أهل املعرفة بالطّب 

بيتا خاصا باألشر�ة واملعاجن الطبية وهو مظهر من مظاهر التنظيم ال�ي طالت ا�جال الط�ي �� عهدهم، 

با محمد قاسم اإلشبي�� الذي "�ان فاضال �� صناعة الطب،  وقد توا�� ع�� تدب��ه عدد من الوالة نذكر م��م أ

ا�خليفة  يأخذها  ال�ي  األشر�ة  خزانة  صاحب  و�ان  ��ا،  العناية  كث��  واملركبة،  املفردة  األدو�ة  بقوى  خب��ا 

�� مراكش �� دولة    ىاملنصور من عنده، وكذلك �ان والده �� خدمة أ�ي �عقوب والد املنصور، وتو�� أبو يحي

ا�خلفاء املوحدون بأطباء    . وكما اختّص 4ر، و�ان لھ ولد فجعل موضعھ �� ا�خزانة عوضا عن أبيھ"املستنص

فقد  حرمهم بطبيبات ألنفسهن، ومن هؤالء أخت ا�حفيد أ�ي بكر ابن زهر و�ن��ا،    كذلك اختّص فألنفسهم،  

   �انتا "عاملت�ن بصناعة الطّب 
ّ
 ق بمداواة اواملداواة ولهما خ��ة جيدة بما يتعل

ّ
ساء، و�انتا تدخالن إ�� �ساء  لن

 . 5املنصور، وال يقبل املنصور وأهلھ ولدا إال أخت ا�حفيد و�ن��ا ملا توفيت أمها"

 ة و�انوا يصنّ كمهنة حرّ   اء يم��نون الطّب �ان هناك أطبّ   6البالط  اءفإ�� جانب أطبّ 
ّ
بقة  فون "ضمن الط

ة، وانتشروا �� �عض املدن املغر�ية واألندلسية.  اء، وقد مارسوا مهن��م �� حوانيت خاصالوسطى، أي األطبّ 

 
ّ
الل مضا  بن  أحمد  مثل  األطباء  �عض  بأسماء  املصادر  صفوان  واحتفظت  بن  و�براهيم  القرط�ي،  غ�ي 

�عض الفقهاء    الشاط�ي، وأحمد بن عبد هللا بن مو�ىى القي�ىي اإلشبي�� وع�� بن يقضان السب�ي. كما أّن 

ال  مجال  عن  االبتعاد  آثروا  بالطّب الذين  اشتغلوا  الرحمن سلطة  عبد  بن  محمد  يصف  ا�خطيب  فابن   .

 
ّ
  عبد امللك بن ع�� بن سلمة الغافقي �ان "ناظرا �� الطّب   ب". كما أّن ھ "فقيھ أديب متطبّ العقي�� ا�جراوي بأن

 
ّ
�� علم   مح��فا بھ". و�ان بن عبد الرحمن بن يوسف "فق��ا عارفا مج��دا �� طلب العلم، ورعا موفور ا�حظ

م ف��ا. �� ح�ن وصف  ، مع��فا لھ بالتقّد . بينما �ان عبد امللك بن محمد أحد املهرة �� صناعة الطّب الطّب 

 
ّ
  يد حاذقة. و�عاطى �عض ال��ود كذلك مهنة الطّب   ھ لھ �� الطّب فقيھ طنجة وقاض��ا أبو ا�حسن زنباغ بأن

 
ن ابن زهر قّد   .198ص ،،  مرجع سابقللمرض الثقافي التاريخ مارسيل ساندراي،  -1

ٔ
خر خليفة من خلفاء  يذكر ا

ٔ
م عالجاته ال

 المرابطين.
 .219، صنفسهالمرجع  -2
خبار ملوك وتاريخ مدينة فاس، صور  -3

ٔ
نيس المطرب بروض القرطاس في ا

ٔ
بي زرع الفاسي، اال

ٔ
للطباعة والوراقة، الرباط، ابن ا

 . 207، ص1972
طباء، -4

ٔ
نباء في طبقات اال

ٔ
صيبعة، عيون اال

ٔ
بي ا

ٔ
ولى، بيروت، ابن ا

ٔ
 . 482، ص1995تحقيق نزار رضا، دار مكـتبة الحياة، الطبعة اال

 .471المصدر نفسه، ص -5
ن يمكن مراجعة: محمد  -6

ٔ
كـثر في هذا الشا

ٔ
 . 92-88صق، مصدر سابالمنوني، حضارة الموحدين، للتوسع ا



وبئة 
ٔ
مراض واال

ٔ
ياتها   مستويات ثقافة اال

ّ
قصى   وتجل

ٔ
 وفاء الحصدة .د ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ  في المغرب اال
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والصيدلة    ومن رجاالت الطّب    .1أطباء آخر�ن"نذكر من بي��م السموال، وأبا جعفر بن حسداي... فضال عن  

 
ّ
ابن أ�ي الفضل بن صواب ا�حجري من أهل مدينة شاطبة الذي �عل   م الطّب �� هذين العصر�ن إبراهيم 

وقعد لھ للعالج بطنجة، ولكنھ رحل إ�� مدينة فاس، واستقر ��ا يمارس مهنتھ ح�ى آخر عمره حيث تو�� 

مد بن يحيى بن الصائغ املعروف بابن باجة (وهو شيخ ابن رشد) وقد  م. وكذلك أبو بكر مح1112هـ/ 506عام

ة عشر�ن عاما، و�ان �شارك األطباء �� علومهم، فحسدوه ع��  استوزره األم�� أبو بكر يحيى بن تاشف�ن مّد 

م. ومن األطباء الذين عاشوا بمدينة فاس الطبيب أحمد بن  1138هـ/ 533ذلك فقتل مسموما بفاس عام  

 .2م1175هـ/ 571مو�ىى القي�ىي اإلشبي�� الذي تو�� ��ا عام   عبد هللا بن

   عل�ي الطّب   دين" قوال �ستفاد منھ أّن يورد محمد املنو�ي �� مؤلفھ "حضارة املوّح 
ّ
ا  والصيدلة ناال حظ

دولة وصولة، وقد اهتبل بھ املوحدون    "و�ان للطّب   ة حيث يقول:وم�انة متم��ة �� عهد حكم الدولة املوحديّ 

وسف ويعقوب اهتباال فائقا، ففوق اعتنا��م بالطب ا�خاص ��م. كذلك اعتنوا �شؤون الرعية  و�خاصة ي

�ان   الذي  الذه�ي  أبو جعفر  لها رؤساء، م��م  املهنة، وجعلوا  املستشفيات، ونظموا هذه  ال�حية، فبنوا 

تذتھ أبو ا�حجاج  س ع�� عهدهم باملغرب، ومن أسايدرّ   مزوارا لألطباء كما �ان مزوارا للطلبة، و�ان الطّب 

باملغرب    الذي استقّر -  بمراكش أبو العباس الكنبناري، وكذا ابن حسان  يوسف باملر�يطري، قرأ عليھ الطّب 

 .3ال يبعد أن درسھ باملغرب" –كما �� ا�جذوة آخر عمره إ�� أن تو�� بفاس، و�ان مقرئا للطّب 

ة الناس،  أة لعالج عاّم ات ال�ي �انت مهيّ صناعة املستشفي   الزدهارهذا و�مكن اعتبار عهد املوحدين عهدا  

 
ّ

س �عقوب مارستانات  دون العام، فـ"قد أّس   ا�خاّص   د أن املوحدين لم ينشغلوا بالطّب وهو األمر الذي يؤك

وأّس  عل��ا،  اإلنفاق  وأجرى  وا�جان�ن  وهو  للمر�ىى  الثالثة  هذه  والقصر...أعظم  وشالة،  بمراكش،  سها 

أّس  الذي  مراكش  حّد سھ  مستشفى  ع��  املكرم  ا�جامع  شر��  وهذه    �عقوب  االستبصار.  صاحب  �عب�� 

بمدينة مراكش بيمارستان   –�عقوب املنصور  –:" و��ى 191-190املستشفى، قال عنھ املراك�ىي �� امل�جب 

 �� الّد   أّن   ما أظّن 
ّ
� ساحة فسيحة بأعدل موضع �� البلد، وأمر البنائ�ن بإتقانھ ع��  ھ تخ�ّ نيا مثلھ، وذلك أن

قوش البد�عة والزخار�ف ا�حكمة ما زاد ع�� االق��اح، وأمر أن �غرس  أحسن الوجوه، فأتقنوا فيھ من النّ 

فيھ  مع ذلك من جميع األ�جار املشمومات واأل�والت، وأجرى فيھ مياها كث��ة تدور ع�� جميع البيوت، 

ان  وف والكتّ فيسة من أنواع الصّ ز�ادة ع�� أر�ع برك �� وسطھ إحداها رخام أبيض، ثم أمر لھ من الفرش النّ 

�ّل ا يز�د ع�� الوصف و�أ�ي فوق النّ وا�حر�ر واألديم وغ��ه مّم  يوم برسم    عت، وأجرى لھ ثالث�ن دينارا �� 

 
ّ
يادلة لعمل األشر�ة  ا جلب إليھ من األدو�ة، وأقام فيھ من الصّ عام وما ينفق عليھ خاصة، خارجا عمّ الط

لمر�ىى ثياب ليل و��ار للنوم من جهاز الصيف والشتاء. فإذا برئ املر�ض  واألدهان واألكحال، وأوعد فيھ ل

إليھ ما لھ وتركھ ، ولم    ،ا، و�ن �ان غنيّ أمر لھ عند خروجھ بمال �عيش بھ ر�ثما �ستقّل   ،�ان فق��او  دفع 

 
ندلس خالل عصر المرابطين، دار الطليعة للطباعة  دري بوتشيش، مباحث في التاريخ االإبراهيم القا -1

ٔ
جتماعي للمغرب ولال

 .165-164والنشر، بيروت، د.ت، ص
حمد طه، -2

ٔ
 .303ص ،مرجع سابق ،والموحدين المرابطين عصري   في  فاس مدينة جمال ا

ولى، الدار البيضاء،دار توبقال للنّ  محمد المنوني، حضارة الموحدين، -3
ٔ
 . 88، ص1989شر، الطبعة اال



ول  -   ديسمبر)  2022
ٔ
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و  من مرض بمراكش من غر�ب حمل إليھ وعو�ج، إ�� أن �س��يح أ  يقصره ع�� الفقراء دون األغنياء، بل �ّل 

جمعة �عد صالتھ يركب و�دخلھ �عود املر�ىى ويسأل عن أهل بيت، يقول: كيف حالكم؟   يموت، و�ان �� �ّل 

 . 1وكيف القومة عليكم؟ إ�� غ�� ذلك من السؤال، ثم يخرج، لم يزل مستمرا ع�� هذا إ�� أن مات رحمھ هللا"

مية ما يأ�ي: �انت البيمارستانات  يذكر ابن أ�ي أصبيعة �� "طبقات األطباء" عن نظام املستشفيات اإلسال 

 
ّ

ز بما يحتاج  قسم مجهّ   �ور، وقسم لإلناث، و�ّل منقسمة إ�� قسم�ن منفصل�ن �عضهما عن �عض: قسم للذ

 ة وخدم وفراش�ن من الرّ إليھ من آلة وعّد 
ّ
قسم من هذين القسم�ن    ساء، وقوام ومشرف�ن و�� �ّل جال والن

جب��.  ض الباطنية، وقاعة ل�جراحة، وقاعة للكحالة، وقاعة للتّ ة قاعات �ختلف األمراض، فقاعة لألمراعّد 

وقسم   للممرور�ن،  وقسم  للمحموم�ن،  قسم  أخرى:  أقسام  إ��  منقسمة  الباطنية  األمراض  قاعة  و�انت 

ل�جرائحيّ  ورئيس  الباطنية،  األمراض  رئيس  فمن  رئيس،  قسم  ول�ل  إ�خ.  إسهال  بھ  وملن  ة  للم��ودين، 

 .2وللبيمارستانات بأجمعھ رئيس �س�ى ساعور البيمارستانات ل�ن،وا�ج��ين، ورئيس للكحا

يتّ و  الو�اء  زمن  �انوا  أ��م  الط�ي،  ا�جال   �� املوحدين  ابت�ارات  التنظيم من  غاية   �� احتياطات  خذون 

ھ   ،والفعالية
ّ
ا  م  1179هـ/ 571�� سنة    إذ أن

ّ
الرجل ال يخرج  �ان “�ان الطاعون شديدا بمراكش وأحوازها ،  ومل

حمل إ�� موضعھ وأهلھ.    ،من من�لھ ح�ى يكتب اسمھ و�سبھ وموضعھ �� براءة و�جعلها �� جيبھ، فإن مات

ة  دون إ�� استعمالھ، �اف �� اإلعراب عن عظمتھ، ناطق �عبقر�ّ وع من (ال�ار�ي) الذي سبق املوّح وهذا النّ 

 .3ظامميدا�ي االبت�ار والنّ  دين ��املوّح 

�انت االستفادة م��ا حكرا ع�� ا�خاصة   ال ينب�� أن يفهم من وجود األطباء �� البالط أن مهنة الطّب  

الرعيّ  الرعيّ دون  و��  إ��  �ش��  التار�خية  فاملصادر  بأهميّ ة.  الطّب ة  يقصدون    ة  املر�ىى  �ان  إذ  والعالج، 

مون خدما��م العالجية مقابل أجر يؤديھ  ك��ى حيث �ان األطباء يقّد داوي �� املدن الالعيادات ا�خاصة للتّ 

املر�ض، بل و�نتقلون من مدينة ألخرى بحثا عن أكفأ األطباء الذين نذكر من بي��م �� هذا املقام أبا العالء  

طالعھ  ا و   تھ �� صناعة الطّب ع�� قوّ   ّ◌ الذي اش��ر بمهارتھ الطبية ، ف�انت "لھ عالجات مختارة تدل  4بن زهر

 
 .93-92المرجع السابق، ص  -1
مرجع   : محمد المنوني، ورد فيالسلسلة الجديدة. ، 43-41ة المباحث التونسية، العدد  منقول من مقال محمد السويسي ،مجل -2

 . 94، صسابق
ورده: محمد المنوني، حضارة الموح -3

ٔ
 .94-93ص، مصدر سابقدين، ا

ى فيها سنة  -4 بي العالء زهر بن زهر اإليادي المولود في إشبيلية، والمتَوف�
ٔ
بو مروان عبد الملك بن ا

ٔ
ندلسي، ا

ٔ
  557الطبيب العربي اال

. وقد وضع الباحثون المحدثون ا
ً
لذين ُعنوا  هـ، وال خالف بين المؤرخين في سنة وفاته. ولكن التاريخ الحقيقي لمولده ال يزال مجهوال

 لمولده خالل السنة ( 
ً
 تقريبا

ً
بي  487-هـ  484بدراسة مؤلفات ابن زهر تاريخا

ٔ
صبيعة هـ ) . وروى ابن ا

ٔ
ف   وغيرها

َ
نه خل

ٔ
من المؤرخين ا

باه في خدمة ملوك الرابطين الذين دامت دولتهم إلى سنة 
ٔ
بي محمد عبد   م)، ثّم  1147هـ (  542ا

ٔ
 من الخليفة ا

ً
صبح وزيرًا مقربا

ٔ
ا

ّو  ،ؤمن بن عليالم
ٔ
 ا

ّ
بي  ل الخلفاء الموحدين الذين تغل

ٔ
ندلس . ولم تقتصر شهرة ا

ٔ
بوا على المرابطين وبسطوا سلطانهم على المغرب واال

وربا النصرانية 
ٔ
ن انتقلت إليها  وإيطاليا والفذاع صيته في فرنسا ، مروان على مغرب الدولة اإلسالمية بل تجاوزتها إلى ا

ٔ
سيما بعد ا

وربا الغربية حتى  الترجمات العبري
ٔ
س في جامعات ا ة والالتينية لكـتابه ( التيسير في المداواة والتدبير ) وهو الكـتاب الذي كان ُيدر�

ّن نهاية القرن السّ 
ٔ
طباء عصره   ابع عشر .وقد قيل ا

ٔ
عظم ا

ٔ
با مروان كان ا

ٔ
عظم طبيب بعد جالينوس . وقال لوكلير :   .ا

ٔ
واعتبره ابن رشد ا

ّن  ،نته إال بابن سينا والرازي ابن زهر ال تجوز مقار  إّن 
ٔ
نهابن زهر جدير بهذا  وال ريب ا

ٔ
و  . دون سواه  قَصر هّمه على الطّب  التفوق ال



وبئة 
ٔ
مراض واال

ٔ
ياتها   مستويات ثقافة اال

ّ
قصى   وتجل

ٔ
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دقائقها أن    ،ع��  غ��  من  اآلالم  من  يجدونھ  وما  بأحوالهم،  ومعرفتھ  املر�ىى  مداواة   �� نوادر  لھ  و�انت 

أبا زهر �انت لھ مودة كب��ة    . و�قال أّن 1بل بنظرة إ�� قوار�رهم أو عندما يحس نبضهم"  ، �ستخ��هم عن ذلك

  ال�ليات، وقد طلب   فيھ كتاب  ولھ  الطب،  علم  ��  تم��  الذي   رشد  بن  محمد  بن  أحمد  بن  محمد  الوليد  مع أ�ي

  أن زهر  ابن من
ً
 . صناعة الطب  �� �امل ككتاب كتاب��ما  جملة لت�ون  ا�جزئية األمور  �� يؤلف كتابا

د أّن وجود  
ّ

الط�ن �ان لھ األثر اإليجا�ي �� تحسيسهم وتنو�رهم  �عض األطباء إ�� جانب الّس فمن املؤك

الطّب  �ستدعيھ  بأهمية  وما  ال�حيّ   والعالج  ما  العناية  وهو  ونفقات.  مجهودات  من  برعاياهم  والطبية  ة 

الّد يفّس  إقدام  مخصّ ر  وأماكن  مستشفيات  بناء  الدراسة ع��  ��ذه  ا�خصوصة  ففي  ول  لالستشفاء.  صة 

   ،العاصمة مراكش مثال
ُ

فـ"�انت حارة املر�ىى بخارج هذا    ،ص م�ان للمجذوم�ن كما هو ا�حال بفاسصّ خ

الباب لي�ون سكناهم تحت مجرى الر�ح الغر�ية، فتحمل الر�ح أبخر��م وال يصل م��ا ألهل املدينة �ىيء، 

ولي�ون تصرفهم �� املاء وغسلهم �عد خروجھ من املدينة... ملا أراد هللا �عا�� انقراض الدولة املوحدية وظهور  

باملغرب... ا الزرع  الدولة املر�نية  ب�ن مطمر  الوادي  ال�ي بقرب  إ�� الكهوف  �� تلك ا�جاعات  نتقل ا�جذمى 

وجنات املصارة، فأقاموا هنالك إ�� أن أمر أم�� املسلم�ن �عقوب املر��ي أبا العالء بن أ�ي قريش أن ينقلهم  

 .2من هنالك إ�� كهف برج ال�وكب"

ان حكم صداها   استمر إبّ   ية مشهود لها، فإّن واملوحدي قد ُوِسما بحركة طب   إذا �ان العصران املرابطي

الدولة املر�نية. إذ "شهد املغرب األق�ىى �� عهد املر�ني�ن حصاد قرن�ن من ا�جهودات العلمية، بفضل جهود 

ى انطلقت ا�حياة الفكر�ة  ن جاء املر�نيون ح�ّ إاملرابط�ن واملوحدين �� مجاالت الثقافة والعلم واألدب، وما  

 .3�جآفاق أرحب وأوسع، أتاحت للعقلية املغر�ية مز�دا من النّ �� عهدهم إ�� 

املر�ىى لعالج  (املستشفيات)  البيمارستانات  بناء  ع��  مر�ن  بنو  عي�ىى   حرص  محمد  ذلك  يذكر  كما 

فأوّ 4ا�حر�ري   ، 
ّ
ورت وا�جان�ن،  للمر�ىى  البيمارستانات  ب�ى  ا�حق،  عبد  بن  �عقوب  سالطي��م  لهذه  ل  ب 

 املستشفيات األطباء ل
ّ
 تفقد أحوال املر�ىى، وأجرى ع�� ا�جميع املرت

ّ
ب كث��ا  بات والنفقات من بيت املال، ورت

والعميان.   با�جذمى  لالهتمام  ا�جز�ة  أموال  السنيّ و من  الذخ��ة  كتاب  صاحب  القول  �ورد  هذا  لتأكيد  ة 

التا��: �� بال   الشاهد  البيمارستانات  (املقصود هنا هو �عقوب بن عبد ا�حق) صنع  د املرت�ىى  "وهو الذي 

 
 في ( تاريخ الطب العربي ): إّن 

ً
يضا

ٔ
بي مروان -هذا الطبيب يقول الدكـتور لوسيانلوكلير ا

ٔ
ي ا

ٔ
سرة بني زهر ، وهو زبدتها   -ا

ٔ
فراد ا

ٔ
لمع ا

ٔ
هو ا

 
ّ
وجز سارتون كّل ابن زهر Abenzoherعندنا حينما يذكر اسم  ة مؤرخي الطّب ها لدى عاموخالصتها وممثل

ٔ
زهر  ما قيل في ابن  .  وا

عظم طبيب في العالمين اإلسالمي والمسيحي " .  ويذكر مارسيل ساندراي في الصفحةإنّ : "فقال
ٔ
 التاريخ "من كـتابه   198ه كان ا

ّن "  للمرض الثقافي
ٔ
وصاف للخراجكـتابه المعنون بالتيسير به  ا

ٔ
 وطبيعة الجرب.  ا

نباء ،الجزء الثاني، -1
ٔ
صيبعة، عيون اال

ٔ
بي ا

ٔ
 . 64ص مصدر سابق، ابن ا

بي زرع الفاسي، -2
ٔ
خبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس،  ابن ا

ٔ
نيس المطرب بروض القرطاس في ا

ٔ
ح41، ص.مصدر سابقاال

ٔ
و ا

ٔ
مد . ا

 . 34ص ،1973اعة والوراقة، الرباط ،قتباس، دار المنصور للطبابن القاضي المكناسي، جذوة اال
ة الدولة المرينية، مجلة البينة، العدد الثامن،  -3

ٔ
 .23- 22ص ،1962محمد الفاسي، نشا

ندلس في العصر المريني  -4
ٔ
، 1987، دار القلم، الكويت،-م1460م /1213-محمد عيسى الحريري، تاريخ المغرب اإلسالمي واال

 .326ص



ول  -   ديسمبر)  2022
ٔ
 مجلة نقد وتنوير  –   العدد  الرابع  عشر  -   السنة الرابعة   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  (كانون اال
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الفواكھ   من  �ش��ونھ  وما  األغذية  من  إليھ  يحتاجون  ما  وجميع  النفقات  عل��م  وأجرا  وا�جان�ن  للغر�اء 

 .1د أحوالهم �� أمور مداوا��م..."والطرف وأمر األطباء بتفّق 

ذلك   �عد  مر�ن  ب�ي  سالط�ن     االهتماموتا�ع 
ّ

ال�حيّ بالش املستشفيات ؤون  و�ناء  السلطان    ،ة  فابت�ى 

املر��ي  يوس ا�حسن  أبو  السلطان  وابت�ى  تلمسان.  بمنصورة  املر�ىى  لعالج  (بيمارستانات)  �عقوب  بن  ف 

بالقرب من  بفاس مارستانات ملداواة املر�ىى واالعتناء ��م. كما جّد  ال�ي �انت  د إحدى هذه املستشفيات 

��ا الناس، فب�ى (حمة  العيون الساخنة ال�ي يتداوى  بلطان أبو ا�حسن أيضا  القيسار�ة بفاس. واعت�ى الّس 

معدنية   مياه  من  الع�ن  هذه  من  يخرج  بما  املر�ىى  لعالج  ا�جزنائي،  يقول  كما  محكم  وجھ  ع��  خوالن)، 

 
ّ
ومن الذين تولوا إدارة    .� إدارة هذه البيمارستانات �� العهد املر��ي نظار �عينون لهذا الغرضساخنة. وتو�

 .2بن أ�ي بكر القر�ىي املالقي"مارستان فاس �� عهد أ�ي عنان، محمد بن القاسم 

وز�ادة الطلب عليھ و من    ة املواطن�ن �� دول��م �ان سببا آخر �� انتعاش الطّب اهتمام املر�ني�ن ب�ّح   إّن 

بالطّب  املشتغل�ن  العلماء  سنة  "مشاه��  املتو��  شعيب  بابن  املعروف  ا�جزائي  يوسف  بن  أحمد   ،

 3م)1348هـ/ 749(
ّ
أن ع��  ا�خطيب  ابن  الطّب . و�ؤكد  بتو�س، فأخذ عنھ  الدراس  �عقوب  يد  تتلمذ ع��    ھ 

إ�� غرناطة، وهناك قام بدراسة �خمة عن �غي�� األدو�ة املنفردة   الذين   األطباء   ومن   ..4والهيئة، وسافر 

  الزواوي   عبد ا�حكيم  بن   محمد  بن عبد هللا  سعيد  الطبيب   يوسف  السلطان   عهد  ع��  الطب  مهنة  مارسوا 

 مشه �ان فقد املليا�ي
ً
 الطب. مهنة بممارستھ ورا

دة من مناطق  �� العهد املر��ي من األطباء األندلسي�ن الذين اشتغلوا بمناطق متعّد   لقد استفاد الطّب 

هو محمد بن قاسم بن أ�ي بكر القر�ىي املالقي الذي رحل إ�� فاس حيث تو�� األشراف    نفوذ املر�ني�ن. فها

املارستان سنة   ��ا1353هـ/754ع��  أ�ي عنان  م وال�ائن  املر��ي  السلطان  الطبية ومن  .  5�� عهد    املؤلفات 

   املشهورة �� العصر املر��ي
ّ
ملن حب" وهو مؤلف ط�ي    فھ ابن ا�خطيب وعنوانھ "عمل من طّب الكتاب الذي أل

عالجھ،   وطرق  وأعراضھ،  مرض،  �ل  أسباب  ذكر  مع  ا�ختلفة،  األمراض  ا�خطيب  ابن  فيھ  تناول  كب��، 

وتحوطاتھ، ونظام الغذاء الذي يناسبھ، كما تحدث فيھ عن مختلف أعضاء ا�جسم وطرق العناية ��ا، وذكر  

 
ّ
 أفضل من الطّب ھ لم يجد �خدمة أ�ي سالم  ابن ا�خطيب �� مقدمة كتابھ، أن

ّ
ف لھ هذا الكتاب �عب��ا  ، فأل

 .6م)1359هـ/ 761ھ لهذا السلطان، و�ان ذلك �� سنة (عن حبّ 

 
بي زرع الفاسي،   -1

ٔ
 .91، ص1972دار المنصور، الرباط، ، في تاريخ الدولة المرينية الذخيرة السنيةعلي بن ا

ندلس اإلسالمي المغرب تاريخ محمد عيسى الحريري، -2
ٔ
 . 326، ص مرجع سابق  ،م1460/ م1213- المريني العصر في واال

حمد ابن القاضي المكناسي، جذوة  -3
ٔ
 .58-57،ص1973ط ،، دار المنصور للطباعة والوراقة، الربااالقتباسا

4-  
ّ
خبار غرناطة المجل

ٔ
ّو لسان الدين ابن الخطيب، اإلحاطة في ا

ٔ
م له محمد عبد هللا عنان، مصرية الطباعة  قه وقّد ل، حقّ د اال

 . 272،ص1973الطبعة الثانية، القاهرة، والنشر،
خبار غرناطة المجلد الثاني، حقّ  -5

ٔ
ة الطباعة  محمد عبد هللا عنان، مصريّ م له قه وقّد لسان الدين ابن الخطيب، اإلحاطة في ا

 .510ص ،1973الطبعة الثانية، القاهرة، والنشر،
ندلس اإلسالمي المغرب تاريخ محمد عيسى الحريري، -6

ٔ
  .349، صمرجع سابق ،م1460/ م1213- المريني العصر في واال



وبئة 
ٔ
مراض واال

ٔ
ياتها   مستويات ثقافة اال

ّ
قصى   وتجل

ٔ
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 ة:قافة الشعبیّ األمراض واألوبئة والثّ  -3-2
أّن  التقليديّ   �حيح  املتخيّ املؤرخ�ن  بمسألة  ��تموا  لم  �ع��وها  ن  ولم     االهتمامل، 

ّ
ع�� الال للوقوف  زم 

ل�  املعر�� والعل�ي  "املخاصّ املستوى  العامّ ثة  ونظ��ه عند  ثانيةقفون" من جهة  �عت��و��ا   .1ة من جهة  فهم 

رات ال�ي  طوّ اهن مع التّ ل �� الوقت الرّ الوضع تبّد   دار�ىي األدب والعقليات، غ�� أّن   اهتمامات تدخل ضمن  

التار�خ.   علم  وضم��ا  اإل�سانية  العلوم  سمفعرف��ا  من  بارزة  سمة  أصبح  التخصصات  ب�ن  ات  التداخل 

 البحث العل�ي املعاصر. فاملؤرخ ا�حّد 
ّ
جھ ��  ھ أصبح يتّ ث لم �عد ��تم بالظواهر السياسية دون غ��ها، بل إن

 .2اهن إ�� ظواهر أخرى لها أهمي��ا �� تحديد مسار ومنعرجات التجر�ة التار�خية لألفراد والشعوبالوقت الرّ 

حّق  الذي  االزدهار  ما سبق ع��   �� الطّب قتھ  لقد وقفنا  إبّ   صناعة  األق�ىى  املغرب  دولة  ��  �عاقب  ان 

غم  م). و�الرّ 1448هـ/ 869م و1041هـ/ 462(    ع�� حكمھ خالل الف��ة  املرني�ناملرابط�ن ودولة املوحدين ودولة  

 ة النّ من فتح البيمارستانات أبوا��ا �� وجھ عاّم 
ّ
داوي راوحت  أساليب العالج والتّ   ھ يمكن القول بأّن اس، إال أن

الطبيّ أش�اله  العالجات  ب�ن  الشعبيّ ا  العالجات  أي  الروحانية،  الطبيعية  للموقف من  ة والعالجات  تبعا  ة، 

ع  ا�حمولة  للنظرة  وتبعا  املوقف    ��األو�ئة،  وكذا  واملر�ض،  با��    واالعتقاد املرض  عن  أسلوب  نجاعة   ��

 أو املرض.فضال عن التفس��ات ال�ي �ان يرجع إل��ا عند وقوع الو�اء  ،األساليب األخرى 

 
ّ
لت األمراض واألو�ئة �� املغرب األق�ىى خالل العصر الوسيط إحدى أك�� املشا�ل ال�ي هددت  لقد ش�

هل الكشف  حياة الناس. فأو�ئة �و�اء الطاعون والطاعون األسود ومرض كمرض ا�جذام، لم يكن من الّس 

ع�� تقديم تفس��ات عقالنية    عدم قدرة صناعة الطّب   عن أسبابھ وفهم آليات مي�ان��مات انتشاره �� ظّل 

واقعية مقبولة �� وقت ينظر للدين كمجال للمعقولية املطلقة ال�ي تصدر عن هللا. ففي القرآن، "هللا وحده  

وللضّر  ل�خ��  ال�ّح الواهب  بيده  واملوت،،  واملرض       «ة 
ْ
أ

َ
َ�ش ِإْن  ْو 

َ
أ ْم 

ُ
َيْرَحْمك  

ْ
أ

َ
َ�ش ِإْن  ْم 

ُ
ِبك ُم 

َ
ْعل

َ
أ ْم 

ُ
ك َر�ُّ

ْم 
ُ

ْبك ِ
ّ

بل  .  3)17،56(القرآن. ».ُ�َعذ الطبية،  العلمية  للتفس��ات  مواز�ة  الغيبية  التفس��ات  جعل  ما  وهو 

ول تتعامل  �انت الّد فكيف  من األطباء �� هذه الف��ة.    وتفوقها أحيانا وتتجاوزها لتطال ح�ى من عرفوا بالطّب 

��م؟  والو�اء سواء عند خاصة الناس أو عامّ �� التفس��ات ال�ي �ان يفهم ��ا وقوع املرض    مع املر�ىى؟ وما

 لو�ات ال�ي �انت تصاحب ف��ات األمراض واألو�ئة؟ وما أنماط الّس 

��ّد  �انت  ال�ي  األمراض  أخطر  من  ا�جذام  إ��  اعت��  دفع  ما  وهو  الوسيط،  األق�ىى  املغرب  ساكنة  د 

وال�ي �انت تب�ى خارج املدن. ومن  تخصيص حارات لتجميع ا�جذمى و�انت �عرف باسمهم "حارات ا�جذمى" 

 ،ب�ن املدن املغر�ية ال�ي �انت ��ا حارات لهذا الغرض مدينة مراكش ال�ي �انت حار��ا تقع قبالة باب غمات

ومدينة فاس ال�ي وجدت ��ا حارة عند باب الكنيسة شرق املدينة. و�ان موقع ا�حارات يختار �عناية حيث  

ف  ت�ون  الغر�ية،  الر�ح  مجرى  ولي�ون  "تحت  �ىيء،  م��ا  املدينة  أهل  إ��  يصل  وال  أبخر��م  الر�اح  تحمل 

 
وبئة جوائح بولقطيب الحسين، -1

ٔ
 . 30ص. ،2002البيضاء،  الدار  ،الزمن منشورات النجاح،  الموحدين، مطبعة مغرب وا

  . 30-29صالمرجع نفسه،  -2
ن و"17المقصود ب " -3

ٔ
ية في السورة. للتصحيح فقط فإّن 56" ترتيب السورة في القرا

ٓ
يةترتيب  " ترتيب اال

ٓ
وليس   54المذكورة هو  اال

 كما وردت في مؤلف مارسيل ساندريل "التاريخ التقافي للمرض".  56
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 1تصرفهم من املاء وغسلهم �عد خروجھ من البلد"
ّ
ا يضمن حصر رقعة  ل هذا اإلجراء اختيارا وقائيّ . ويش�

ا�جذمى نقلوا عند صعود املر�ني�ن "وسكنوا بالكهوف    و�حول دون تفشيھ ب�ن أهل البلد. ويعتقد أّن   ،ا�جذام

وما يمكن ��جيلھ بخصوص العناية با�جذمى هو أ��م    .2�ي بخارج باب الشريعة من أبواب عدوة القرو��ن"ال

ضوا لتصفية جماعية �� دين ع�� خالف وضع ا�جذمى �� أورو�ا الذين �عرّ لقوا عناية خاصة ع�� عهد املوّح 

 األمراء املر�ني�ن األوائل    و�ذكر ابن أ�ي زرع أّن   .3م1321فر�سا عام  
ّ
ة.  لم يولوا عناية كب��ة للمصاب�ن ��ذه العل

، �عد أن اشت�ى إليھ س�ان مدينة فاس من قيام ا�جذوم�ن �غسل ثيا��م وأوان��م  فيعقوب بن عبد ا�حّق 

هناك   من  ينقلهم  أن  قر�ن  أ�ي  بن  إدريس  الشيخ  وهو  املدينة  ع��  أمر...عاملھ  املدينة  ��ر   �� وأوساخهم 

هم إ�� برج ال�وكب الذي بخارج باب ا�حسبة من أبواب عدوة القرو��ن، وذلك �� ليبعدوا عن ماء ال��ر، فنقل

 .4سنة ثمان وخمس�ن وست مائة

ا�جذمى.  من  املر�ني�ن  ودولة  املوحدين  دولة  موقفي  بتباين  نحكم  أن  يمكن  ذكره  سلف  ما  خالل  من 

ا هو عليھ  الدولة األو�� �ان أر�� ممّ   ة �� عهدوالثقافة الطبيّ   باين إ�� �ون الو�� الط�يّ و�مكن إرجاع هذا التّ 

ضوا لالنتقام  �م �عرّ ول، فإ�ّ �� أكناف الدولة الثانية. و�ذا �ان هذا هو حال ا�جذمى �� أوقات استقرار الّد 

 
ّ
لطة املركز�ة. ويستفاد هذا من الرواية ال�ي رد من التجمعات البشر�ة أوقات االضطرابات وغياب الّس والط

م  1239هـ  637م إ��  1222-هـ  619ع وال�ي �ش�� ف��ا إ�� انتقال جذمى فاس من سنة  أوردها لنا ابن أ�ي زر 

امتعاض العامة من ا�جذمى دفع ��م أحيانا إ�� مساءلة    كن بالكهوف الواقعة خارج باب ا�خوخة. إّن للّس 

 
ّ

�� مرغوب  ا�جذمى �انوا أ�خاصا غ  رع �� مخالطة ا�جذوم�ن ما يمكن معھ اإلقرار بأّن الفقهاء عن حكم الش

 اس.س عزل��م وا�عزالهم عن النّ ف��م من طرف ا�جتمع ما زاد من صعو�ة عيشهم وكرّ 

للنّ  الّد اعتبارا  أو  ا�جتمع  أو  الفرد  مستوى  سواء ع��  واألو�ئة  األمراض  تخلفها  ال�ي  واعتبارا  تائج  ولة، 

 
ّ
الث املستو�ات  واالقتصاديّ لتفاوت  املغر�ي  قافية  ا�جتمع  ألفراد  وقوع �عّد   ،الوسيطة  تفس��  أوجھ  دت 

�� حالة   البحث ع��ا  املادية واملسببات املوضوعية وتحاول  بالعوامل  إذ نجد فئة تأخذ  األمراض واألو�ئة، 

ة �� الوقت الذي تأخذ فيھ فئة ثالثة  غيا��ا، �� ح�ن تركن أخرى للتفس��ات الغيبية ولتأث��ات القوى الغيبيّ 

 تتمايز طرق التعامل مع املرض بتمايز التعليالت والتفس��ات.  باألمر�ن معا. و�طبيعة ا�حال

ول ال�ي �عاقبت ع�� حكم  لقد عرضنا �� ا�حور ا�خاص بالثقافة الطبية للمجهودات ال�ي �انت تبذلها الّد 

  �� امليدان الط�ي، وهو دليل ع�� وع��ا بأهمية هذا ا�جال   – دناها لهذا البحث  خالل الف��ة ال�ي حّد   -املغرب  

غم من  �� تحس�ن ظروف عيش املر�ىى ودليل أيضا ع�� أخذها باألسباب املوضوعية لألمراض واألو�ئة بالرّ 

 وحا�ي.  داوي الطبي�� والرّ �عض األمراء أنفسهم اعتقدوا �� نجاعة التّ  أّن 

 
بي زرع ، -1

ٔ
 . 41سابق، صمصدر  ،المرينية الدولة تاريخ  في السنية  الذخيرة  ابن ا

 . فحة نفسهاصالالمصدر نفسه،  -2
وبئة جوائحبولقطيب الحسين،  -3

ٔ
 . 57ص مرجع سابق، النجاح،  مطبعة الموحدين، مغرب وا

بي زرع، -4
ٔ
 .41مصدر السابق، ص المرينية، الدولة تاريخ في السنية الذخيرة ابن ا



وبئة 
ٔ
مراض واال

ٔ
ياتها   مستويات ثقافة اال

ّ
قصى   وتجل

ٔ
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ّ
ل�ي فقليل م��م من أخذ ع�� عاتقھ البحث عن تفاس�� "علمية" لألمراض واألو�ئة ا  ،لعلماءإ�� اسبة  بالن

   أحياناوغيبية    ،د الساكنة، فجلهم ا�ساق وراء تفس��ات خرافية أحيانا�انت ��ّد 
ّ
مة ابن  أخرى. و�بقى العال

حياة   آخر   �� املو�ى  عدد  الرتفاع  منطقي  معقول  تفس��  لتقديم  اج��دوا  الذين  أولئك  رأس  ع��  خلدون 

ا�جاعاتالّد  ك��ة  إ��  أرجع ذلك  األو�ئة �سبب فساد  وال  االضطرابات أو ك��ة    ،ول...حيث  أو حدوث  ف�ن، 

ة لعدوى الطاعون، وقائل بأنھ �عب��  الهواء �� الوقت الذي اختلف فيھ الفقهاء ب�ن آخذ باألسباب الطبيعيّ 

عن إرادة هللا. وها هو ابن عباد يرجع القحط الذي تال الطاعون األسود إبان حكم املر�ني�ن إ�� غضب هللا 

   ءستسقاعندما يقول: "إن الذي ينا�� اال 
ّ
ة، وال أحتاج لذكرها  ما هو املنكرات ال�ي يفعلها عوام الناس والرعيّ إن

 .1لك����ا، في�ون ما أصيبوا بھ من القحط عقو�ة لهم، أو تأديبا ع�� ما صنعوا من ذلك"

الطّب  �� مجال  ابن زهر يضطّر   و�الرغم من ذيوع صيتھ  أن  إال  حقيقة �عض األمراض    والكشف عن 

الغي�ي ح�ن ال يف�ح �� تحديد أسباب �عض األمراض. ولنا شاهد ع�� ذلك �� قولھ: قد ي�ون    خذ بالتعليلأل ل

هللا  غضب  من  قال  عندنا،  معلوم  سبب  غ��  من  و�اء  فيھ    وهذا  -وجّل   عّز -  هناك  للطبيب  ليس  وقع  إذا 

لھ أيضا لدى  تھ �� تفس�� األمراض واألو�ئة ��ّج وا�خلط الذي قام بھ ابن زهر بخصوص مرجعيّ   2مجال".

 .4وابن البنا العددي املراك�ىي 3ابن هيدور 

 أمّ 
ّ
اس فلم يكن موقفهم من املرض واحدا، فم��م من �ان يقبل مرضھ ويعمل ع�� النّ إ�� عاّمة  سبة  ا بالن

 عالجھ �ش�ّ 
ّ
 ى الط

ّ
  � ع�� مرضها وال ترغب �� عالجھ إيمانا م��ا بأّن رق والوسائل �� ح�ن �انت هناك فئات تتس�

 هذا ا
ّ
 ما أخفى مرضھ وتحمّ ملرض ابتالء واختبار من هللا لعبده: ف�ل

ّ
 ل آالمھ �ل

ّ
ا �� املغفرة  ما �ان أوفر حظ

 
ّ
�ا حالـة الوز�ـر أ�ي عامر ابن شهيد (ت  �ة إ�ّ فة. �� الوقت الذي "نلتقـي بحالة متم�ّ واب وهذا حال املتصوّ والث

 م) املصاب بالفا�ج. ف��ك أدبا واسعا أك�� ف1035هـ /    426
ّ

ؤ بموتھ القر�ب،  م والتنبّ �وى والت��ّ يھ من الش

��  ة ضعف األنفاس وعدم الصّ هذا نتيجة "شّد   امھ ا�جميلة و�ّل وتود�ع األصدقاء واإلخوان والتأسف ع�� أيّ 

 بقتل نفسھ." وتتكرّ   ى هّم ح�ّ 
ّ
 ة الّ� ها تظهر قوّ ر هذه ا�حالة عند آخر�ن و�ل

ّ
�� ال�ي ترافق املرض،  ة الصّ جر وقل

االهتمام    ة و�قّل ة حيث تك�� األميّ فكيف ست�ون األوضاع �� أوساط العامّ   .ف�نة بمثّق حاالت خاصّ   و�� أيضا

 .5بآداب السلوك؟

 
ورده: مصطفى نشاط،  -1

ٔ
داب كلية منشورات المريني، العصر  خالل  المغرب تاريخ على إطالالتا

ٓ
  ،73 رقم اإلنسانية والعلوم اال

ول محمد جامعة
ٔ
 .132، ص23 ودراسات بحوث سلسلة  بوجدة،  اال

ورده: بولقطيب الحسين،  -2
ٔ
وبئة جوائح ا

ٔ
 .32مرجع سابق، ص الموحدين، مغرب وا

مراض الوبائية يجمع فيها بين التفسير العلمي والخرافي، فيها يربط بين فساد نظام التغذية والهواء في  البن هيدور  -3
ٔ
مقالة حول اال

جرام السماوية 
ٔ
 والكواكب. الوقت الذي يربط فيه فساد الهواء بحركة اال

وبئة والظواهر الفلكية. -4
ٔ
 يربط بين ظهور اال

ندلس، المومحمد حقي -5
ٔ
طروحة لنقف من المرض والموت في المغرب واال

ٔ
داب، ا

ٓ
، جامعة محمد  يل دكـتوراه الدولة، كلية اال

كدال، الرباط ، ا
ٔ
 . 40-39، ص2001لخامس ا
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ماديّ  مساعدات  من  �ستفيدون  املر�ىى  �عض  �ان  تخصّ لقد  خصوصا  ة  م��م  وال�جزة  للمعوز�ن  ص 

أولئك الذين �انوا يقبعون �� البيمارستانات ع�� اعتبار أن هذه األخ��ة غالبا ما �انت تأوي الغر�اء أو أولئك  

 .1بحارات ا�جذمى. فإن �انت هذه املساعدات "صدقة، الع�ي أو�� ��ا"يوجدون الذين �انوا 

ن �عض املر�ىى �ستفيدون من اإلطعام والعالج. وقد حرص  ة �اة العينيّ وفضال عن املساعدات املاديّ 

 
ّ
ام، مثال أبو ا�حسن املر��ي  الناس ع�� فعل ذلك، وأصبح أمرا متداوال بي��م بھ يتفاخرون بھ بمن ف��م ا�ح�

شهوتھ عن  أسألھ  السكك،   �� مر�ضا  رأيت  مهما  "وكنت  طفولتھ:  عن  ��ا  .يقول  أخ���ي  ��   ،فإذا  تحليت 

 .2إيصالها إليھ"

داوي من �عض األمراض واألو�ئة ال�ي العالج الطبي�� إ�� جانب العالج الط�ي شكال من أش�ال التّ اعت��  

اس �ان ال يقدر ع�� عددا كب��ا من النّ   ختيار إ�� أّن عرفها املغرب األق�ىى �� العصر الوسيط. ويعزى هذا اال 

داوي  م �� نجاعة وفعالية هذا النوع من التّ ت�اليف العالج ال�ي لم يكن مدخولهم �سمح ��ا تارة، أو إليما��

دون أن �غفل معطى أساسيا يتمثل �� �ون الطب �� تلك الف��ة �جز عن عالج عدة    .3الطبي�� تارة أخرى 

 أمراض.  

 يقتصر ع�� ما �ان �عّد   العالج الطبي��ّ   إّن 
ّ
ارون من محاليل ومساحيق ودهون. كما يدخل ضمنھ ه العط

واد األعظم من الرعية اعتقدوا اعتقادا جازما �� "الّس   فـامات وشرب مياه العيون.  االستحمام �� مياه ا�حمّ 

الشع�ي. ففضلوا االستشفاء باألعشاب والعقاق�� ال�ي اش��وها من العطار�ن، أو من أ�حاب    نجاعة الطّب 

ا�حلقة الذين عارضهم ابن عبدون ع�� استغالل أوضاع املر�ىى لبيعها ملا �� ذلك من مضار للمر�ىى، فـ "ال  

 
ّ

 راب، وال امل�جون، وال يركب الّد يبيع الش
ّ
 ا�حكيم املاهر، وال �ش��ي ذل  واء، إال

ّ
�م  ار، وال شرا�ي، فإ�ّ ك من عط

 
ّ
�م يركبون أدو�ة مجهولة مخالفة  من بال علم، فيفسدون الفتوى، و�قتلون األعالء، أل�ّ حرصاء ع�� أخذ الث

 .4للعمل"

قائما ع�� تجارب فرديّ   وقد خّص   املدن. وجعلھ  أهل  البادية دون  بأهل  الطبي��  العالج  ة  ابن خلدون 

  . فهو القائلجر�ة القاصرةالقانون الطبي��، لذلك وصفھ �� مقدمتھ بالتّ   ملشايخ دون أن ير�� إ�� مستوى 

يبنونھ �� غالب األمر ع�� تجر�ة قاصرة ع�� �عض األ�خاص، و�تداولونھ    "وللبادية من أهل العمران طّب 

 متوارثا عن مشايخ ال�� و�جائزه، ور�ّ 
ّ
قة  ھ ليس ع�� قانون طبي��، وال عن موافما ي�ح منھ البعض، إال أن

 .5اء معروفون كث��، و�ان ف��م أطبّ  املزاج. و�ان عند العرب من هذا الطّب 

 
 . 55ص ،المرجع نفسه-1
 . 57، صالمرجع نفسه -2
كـثر فللتوسّ  -3

ٔ
ندلس خالل  ع ا

ٔ
ي هذا الموضوع يمكن مراجعة: إبراهيم القادري بوتشيش، العالج الطبيعي والروحاني بالمغرب واال

بريل 6منتصف القرن  -هـ 5عصر المرابطين، منتصف القرن 
ٔ
عمال مؤتمر الطب والصيدلة عند العرب ا

ٔ
، مركز  1998هـ، منشور ضمن "ا

داب جامعة ا
ٓ
 .205إلسكندرية، صالتراث القومي والمخطوطات كلية اال

ثار الشرقية    -4
ٓ
داب الحسبة والمحتسب، تحقيق ليفي بروفنسال، المعهد العلمي الفرنسي لال

ٓ
ندلسية في ا

ٔ
ابن عبدون، ثالث رسائل ا

 . 47، ص1955بالقاهرة، القاهرة،
 . 405ص ،، مصدر سابقابن خلدون، المقدمة -5
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التّ  التّ مهما �ان  البوادي من  ب�ن موقف أهل ا�حضر وموقف أهل   باين ا�حاصل 
ّ

الش ع�ي  عاطي للعالج 

مراض  ت لعالج �عض األ ماعايا اعتقدوا بـ" نجاعة ماء ا�حّماكث��ا من الرّ   ھ إليھ ابن خلدون، فإّن والذي نبّ 

با�حّماف.  1�الفا�ج وا�خذر "للصيد    بالقول ت هو ما سمح البن ا�خطيب  ما فعالية االستشفاء  بأن ا�حامة 

وال�حة" ا�ح2وا�حجل  جانب  فإ��  تطه��  م.   �� بدورها  م��م  اعتقادا  العيون  إ��  ي�جأ  البعض  �ان  امات 

لصفائھ   نظ��  لھ  ليس  بفاس  ا�جواهر  ��ر  ماء  هو  فها  الصّ األبدان.  زمن   �� عيونھ  و�رودة  يف  وعذو�تھ 

سريعا و�نضب  سريعا  ��خن  الشتاء، وهو  زمن   �� األطباء... ومن    .و�خونتھ  محمودة عند  صفات  وهذه 

ت ا�ح�ىى ال�ي �� املتانة. كما �ش�� إ�� حمة خوالن، وحمة أ�ي �عقوب اللت�ن �ان يقصدهما  منافعھ أنھ يفتّ 

 .3العامة لالستحمام والتداوي 

 لقد  
ّ
ا  ا حقيقيّ تجاوز اعتقاد الناس �� �ون العيون �سعف �� الشفاء من �عض األمراض إ�� جعلها مح�

املر�ض إذا أرادوا أن �علموا هل يموت    "ح�ى صاحب (االستبصار) أّن فقد  ،  ھؤ بحياة املر�ض أو موتللتنبّ 

يخرجونھ فإن خرج ع��    من مرضھ أو يحيا حملوه إ�� الع�ن وغطسوه �� ما��ا ح�ى يقرب إ�� أن يطفو، ثّم 

فإن    .فمھ دم �ستبشرون بحياتھ و�ال أيقنوا ��الكھ، وهذا عندهم متعارف ال ينكر، وهذا ال يفعلھ إال جاهل

 .4منھ" يقتّص  ،فعلھ أحد بأحد ومات

اه إ�� استعمال النباتات واألعشاب  امات والعيون بل �عّد مّ ع�� ا�ح  داوي الطبي��ّ لم يقتصر العالج والتّ 

ية. وتذكر �عض املصادر التار�خية عددا من أسماء العطار�ن الذين نذكر م��م أحمد بن أ�ي عبد  الطبيع

هللا محمد بن أ�ي ا�جليل مفرج األموي الذي ورد اسمھ عند ابن عبد امللك األنصاري األو�ىي املراك�ىي ��  

شهد لھ بحسن العالج ��  كتابھ "الذيل والتكملة لكتا�ي املوصول والصلة" واصفا إياه بابن العشاب الذي  

 ھ، واعت�� إمام أهل املغرب �� معرفة النباتات وتمي�� األعشاب وتحلي��ا و�دراك منفع��ا ومضرّ طبّ 
ّ

د  ��ا. و�ؤك

 الرّ   ابن عبد امللك ع�� أّن 
ّ
 جل �ان لھ د�ا

ّ
. ونذكر مثال  5فع ��اة والنّ سع يقعد فيھ لبيع ا�حشائش الطبيّ ن مت

ش يرجون  �انوا  الذين  سوس  هذه  أهل  وتمر  الكم��ي  �جر  �شبھ  �جره  �ان  الذي  املرجان  ز�ت  من  فاء 

ار �� مقل فخار فيستخرج دهنھ  ثم يوضع ع�� النّ   ،األ�جار �شبھ اإلجاص، إذ �ان يجمع و���ك ح�ى يذبل

 
النسخة الرقمية، موقع . 89ص قيق د. يحيــى مراد،زهر بن عبد الملك، التيسير في المداواة والتدبير، تح -1

.comwww.kotobarabia. 
ندلس في عصر المرابطين المجتمع  -2

ٔ
ولياء  -الذهنيات  -إبراهيم القادري بوتشيش، المغرب واال

ٔ
دار الطليعة للطباعة والنشر،   -اال

 .410، ص)د.ت(بيروت، 
س في بناء مدينة  علي -3

ٓ
فاس، تحقيق عبد الوهاب بن منصور، المطبعة الملكية، الطبعة الثانية، الرباط، الجزنائي، جنى زهرة اال

 . 70-68م، ص1991هـ/1411
حمد ابن القاضي  -4

ٔ
 .47ص ،1973قتباس، دار المنصور للطباعة والوراقة، الرباط ،المكناسي، جذوة االا

وسي المراكشي ابن عبد -5
ٔ
نصاري اال

ٔ
  ،الملك اال

ّ
ّو  ،لةلموصول والصّ كملة لكـتابي ايل والتّ الذ

ٔ
ّو   ،لالسفر اال

ٔ
ل، تحقيق محمد  القسم اال

 .513-48بن شريفة، دار الثقافة، بيروت، (د.ت)، ص
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 . هذا و�ان أهل الر�ف يضعون ا�حنّ 1البول   د محمود الغذاء ��خن الك�� و�دّر وهو جيّ 
ّ
ما  اء ع�� رؤوسهم �ل

 . 2ها بجلموسعليھ �شّد �انوا يثبتو��ا بصداع �� الرأس ال�ي  واأحّس 

أحد ملوك غانة �عث إ�� أحد األمراء املرابط�ن بدواء �عا�ج العقم وهو عبارة عن نبات    يذكر البكري أّن 

الرّ  أ�لھ  ما  اإلنجابإذا  ع��  قادرا  صار  العقيم     3جل 
ّ

يؤك ما  أّن وهو  ع��  والنباتات    د  األعشاب  استعمال 

 عاّمة الّناسداوي لم يكن حكرا ع��  للتّ 
ّ
عض �� نجاعة �حوم  ة. واعتقد الببقة ا�خاصّ ، بل شمل أيضا الط

�عض ا�حيوانات ك�حم الس�حفاة �� معا�جة داء ا�جذام شر�طة أن يتناولھ املر�ض سبعة أيام متوالية وأال  

   . و�قّر 4ى عمر الس�حفاة سبع سنواتيتعّد 
ّ
بأن النعام و�حمها  اإلدري�ىي  الناس من استخدم �حوم  ھ من 

 .5ملعا�جة الصمم ورفع �ل األوجاع البدنية

ة  ة األو�ئة ال�ي عرفها املغرب األق�ىى �� الف��ة الوسيطة هو ضعف الوسائل الطبيّ د من حّد ولعل ما زا

امليدان الط�ي ��   ة تفيد بأّن ا �سعفنا �� استخالص نتيجة مهمّ ملواجه��ا أو ال�عدامها �� �عض األحيان مّم 

يقّد  أن  استطاع  ا�حقبة  طبيّ هذه  عالجات  الوقم   �� يف�ح  أن  دون  األمراض  لبعض  األسباب  ة  ع��  وف 

 ا�حقيقيّ 
ّ
يذكر ما ي��:" و�ظهر الو�اء �� بالد ال��بر    6اعون مثال فالوزانة ال�ي �انت وراء ظهور األو�ئة �و�اء الط

عشر سنوات، أو خمس عشرة أو خمس وعشر�ن سنة. وعندما يأ�ي يذهب بالعديد من الناس،    ع�� رأس �ّل 

��تّم  أّي   ألنھ ال  �ستعمل  وال  أحد  ب  بھ  التمّ� دواء   استثناء 
ّ
بال�  ح 

ّ
الط حول دمل  األرمي�ي  . هذا  7اعون."�اب 

والسعة   وال�افور  بالعن��  بيو��م  "بخروا  بأن  املشرقية  العادات  لبعض  األق�ىى  املغرب  أهل  و�عاطى 

القوت" جملة  من  والطحينة  وا�خل  البصل  وجعلوا  بالياقوت  وتختموا   8والصندل، 
ّ
ومل و�اء  .  إ��  نظر  ا 

 
ّ
التداوي باألدعية    أّن ��  ھ ابتالء من هللا ال ينفع معھ دواء سوى التضرع والدعاء فـ"ال شك  الطاعون ع�� أن

 
ّ
ما هو مرض من األمراض، فيد�� برفعھ ويستعاذ  أنجع من التداوي بالعقاق��. والطاعون ليس هو املوت، و�ن

أنھ من   –كما تقدم –ت  وقد ثب .منھ كما �� سائر األمراض، و�ن �انت تكفر الذنوب، واملوت ببعضها شهادة

 
بو عبيد البكري، المغرب في ذكر بالد إفريقية والمغرب، دار الكـتاب اإلسالمي، القاهرة، (د.ت)، ص -1

ٔ
 .162ا

عراب، المطبعة لطيف في التعريف بصلحاء الّر عبد الحق بن إسماعيل البادسي، المقصد الشريف والمنزع ال -2
ٔ
يف، تحقيق سعيد ا

 .59،ص1993الملكية، الطبعة الثانية، الرباط، 
بو عبيد البكري في كـتابه المذكور، ص -3

ٔ
 . 174هذه القضية ذكرها ا

خرون، مكـتبة المعارف، الرباط، - 4
ٓ
ول، ترجمة محمد حجي وا

ٔ
 .83، ص1984مارمول كربخال، إفريقيا الجزء اال

خوذ من كـتاب نزهة المشتاق في اختراق    -5
ٔ
ندلس الما

ٔ
رض السودان ومصر واال

ٔ
كيد هذا القول يمكن مراجعة الجزء "المغرب وا

ٔ
لتا

فاق " الذي طبع في مطبعة بريل، والذي حصلنا على نسخة منه من موقع 
ٓ
 -tafa.commos-www.alمكـتبة المصطفى االلكـترونيةاال
ولد الوازن الفاسي بمدينة غرناطة قبيل سقوطها في يد اإلسبانيين، ويختلف المؤرخون في تحديد سنة والدته، فيجعلها بعضهم    -6

ّو 1500هـ/906، وبعضهم عام 1500هـ/901عام 
ٔ
ي  ة محمد حجّ ترجمه عن الفرنسيّ ل، م. جاء في: الوزان الفاسي، وصف إفريقيا الجزء اال

خضر ، دار الغرب اإلسالمي، الطبعة الثانية، بيروت، 
ٔ
 .7ص ،1983ومحمد اال

 . 85، صمرجع سابق الوزان الفاسي،  -7
  ابن حجر العسقالني، -8

ّ
، نقال عن مصطفى  569ة بتونس، رقم اعون، مخطوط بدار الكـتب الوطنيّ بدل الماعون في فضل الط

 .130مرجع سابق، ص  المريني،  العصر خالل المغرب  تاريخ على إطالالت ،نشاط

http://www.al-mostafa.com/
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يجد هذا االعتقاد �� نظرنا مسوغاتھ �� �ون ا�جتمع املغر�ي ��    .1وخز ا�جان، وقد أمرنا باالستعادة م��م"

التّ  أدوات  �عوزه  �انت  ثانية  جهة  ومن  جهة،  من  اإلسالمي  الدين  بتعاليم  متشبعا  �ان  الف��ة  فس��  هذه 

 العلميّ 
ّ
ة ا�جال الدي�ي وفتاو�ھ تفوق بكث��  ة. لذا �انت معقوليّ الطبيّ   اعون وطرق عالجھة ملعرفة أسباب الط

ا  ة النبو�ة نموذجا حيّ قدرة العلم ع�� تقديم التفس��ات البديلة العقالنية. و�� هذا اإلطار �ستمد من السنّ 

رج  أورده ابن حجر العسقال�ي �� مؤلفھ املذ�ور حيث يقول:" وعن أسماء بنت أ�ي بكر ر�ىي هللا قالت: خ ملا

ع�� خراج �� عنقي، فتخوفت منھ، فأخ��ت عائشة، فقلت س�� �� رسول هللا (ص). فسألتھ، فقال: ((ض�� 

يدك عليھ ثم قو�� ثالث مرات: باسم هللا، اللهم أذهب ع�ي شر ما أجد وفحشھ، بدعوة نبيك الطيب املبارك  

ال  �� الط��ا�ي  أخرجھ  فذهب.  فقل��ا  فقالت:  هللا))،  باسم  عندك،  أّن   .2عاء"ّد املك�ن  إ��   كما  االنصراف 

أحد اآلباء جاء عنده    دد "أّن ف لدفع األو�ئة املنتشرة �ان أمرا مطلو�ا. فابن عباد يح�ي �� هذا الصّ صوّ التّ 

اء برسم أن ير�� لھ لشفاء أبنائھ الثالثة، لكن العملية �انت بدون جدوى أل��م ماتوا �لهم من جراء  بماء وحنّ 

فة عالج مجموعة من األمراض املستعصية �ال��ص  وقت الذي استطاع فيھ املتصوّ هذا �� ال  .3الطاعون"

وتطرح هذه الشهادة �ساؤالت بخصوص قدرة املتصوفة ع�� عالج أمراض �جز أمامها    .4والع�ى والقروح

: هل واقعة العالج �حيحة أم أ��ا من ��ج ا�خيال الذي �شهد بھ تار�خ املتصوفة نفسها؟ هل �انت  الطّب 

نجحت املتصوفة �� عالج حاالت من  لَم  تصوفة أقدر من العلم ع�� ��خيص األمراض وتحديد عالجها؟  امل

  لم تخلص س�ان مغرب هذه الف��ة من �ل األمراض واألو�ئة؟ولَم  األمراض دون أخرى؟ 

  
ّ
الط لهذه  تتّ وخالفا  ال�ي  الغيبيّ رق  القوى  من  النّ خذ  عن  األو�ئة  دفع   �� لها  سندا  موقفا اس  ة  ��جل 

من تضاعف اإلصابات بالطاعون الرئوي مثال    السبيل ل�حّد   عقالنيا البن خلدون ��ذا ا�خصوص، إذ يرى أّن 

ج الهواء يذهب بما يحصل �� الهواء من الفساد والعفن بمخالطة  هو ترك فراغات ب�ن املبا�ي "لي�ون تموّ 

ة معاشة يؤسس لها القول التا��:" ولهذا  �ة حسيّ و�دعم موقفھ هذا بخ�.  5ا�حيوانات، و�أ�ي بالهواء ال�حيح"

 .6املوتان ي�ون �� املدن املوفورة العمران أك�� من غ��ها بكث��، كمصر باملشرق وفاس باملغرب" ...فإّن 

 وحا�ي إ�� جانب التّ لقد �عاطى مغار�ة العصر الوسيط للعالج الرّ 
ّ
صوص  بي��. وتذكر لنا النّ داوي الط

 ة حاالت  املنقبية عّد 
ّ
بالط �� تلك  ملر�ىى عو�جوا  إ�� �ون ا�جتمع املغر�ي  ر�قة الروحانية. هذا األمر يرجع 

�حاء وقدر��م ع�� معا�جة ما استع�ىى ع��  ف ومؤمنا بكرامات األولياء والصّ عا بروح التصوّ الف��ة �ان متشبّ 

من لطفھ، ويسبب    �ّ واألطباء. و�ذكر الباد�ىي أوجھ هذه الكرامات ح�ن يقول: "وقد يقيض هللا للو�  الطّب 

الّد  بإجابة  أيضا  الكرامة  ت�ون  وقد  لھ،  ا�حاملة  األسباب  من  أراد  ما  بالرؤ�ا  لھ  الكرامة  ت�ون  وقد  عاء، 

 
 .318ص المصدر نفسه، -1
 .347صنفسه،  المصدر -2
 . 131، صمرجع سابق   المريني، العصر  خالل  المغرب تاريخ على إطالالت مصطفى نشاط، -3
حد المتصوفة في شفاء في  117راجع الترجمة رقم  -4

ٔ
كـتاب التشوف البن الزيات التادلي، حيث تشير الرواية المناقبية إلى نجاح ا

طباء فاس عن عالجه. 
ٔ
 طفلة من برص عجز ا

 . 500، صمصدر سابقابن خلدون، المقدمة،  -5
 . فحة نفسهاصالالمصدر نفسه،  -6



ول  -   ديسمبر)  2022
ٔ
 مجلة نقد وتنوير  –   العدد  الرابع  عشر  -   السنة الرابعة   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  (كانون اال
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ة  ة وا�خاصّ ة ع�� حاالت مر�ىى شملت العامّ صوص املنقبيّ و�شهد �عض النّ   1ا�ح."جل الصّ ا�حة من الرّ الصّ 

نذكر ما أورده الباد�ىي إذ يقول:   ،و�� هذا الصدد .روحا�يمن الناس وال�ي شهدت ع�� إقبالها ع�� العالج ال

ھ  داء وأظنّ   –وهو أحد أوالد عبد املومن بن ع��    –بمراكش    2"حدث�ي أبو عقيل قال: أصاب أم�� املؤمن�ن

ھ إليھ من  اء فذكر لھ أن ببالد بطو�ة شيخا صا�حا ي��ئ األدواء والعاهات فوّج ال��ص فأ�جز شأنھ األطبّ 

 
ّ

 – �ي تبلغ�ي  سول باألمر والفرس أ�ى أن يركب الفرس وقال دابّ ا بلغھ الرّ إليھ ع�� جواد رائع، فلمّ صھ  ��خ

��، فال �ستطيع مصاحب�ي ��ذه األتان، وال يمكن أن  سول  قد أمرت بإسراع الّس فقال لھ الرّ   –و�انت أتانا  

   فقال لھ سر، فما بّت   ،أخلفك ورائي
ّ
سرع الرسول، فما بات �� من�ل إال  معك فيھ، قال: فأ  بّت   �� من�ل إال

 
ّ

 تقدم الرّ   ا بلغ إ�� مراكش،يخ أبا داوود فيھ قد سبقھ، فلّم وجد الش
ّ

يخ،  سول فعرف أم�� املؤمن�ن بوصول الش

 
ّ
ات  و�ما 

ّ
الط  �� لھ معھ   فق 

ّ
إال من�ل   �� يبيت  ال  �ونھ  أتانھ، فسّر   ر�ق من  ضعف  فيھ مع  أم��    وجده  بذلك 

 
ّ
أن امة، فأمره بدخولھ عليھ، ثم قال لھ: إن بجسدي داء قد أعيا األطباء وأنا  ھ صاحب كر املؤمن�ن، فعلم 

يدي ومر سباب�ي ع�� املواضع    امسكأرجو بركتك �� برئھ فأخذ الشيخ من ر�قھ �سبابتھ اليم�ى وقال لألم��:  

 .3ولھ"ال�ي �� جسدك، ففعل األم�� ما أمره بھ الشيخ، ف��ئ من حينھ، فأمر لھ بمال جسيم، فامتنع عن قب

الرّ   هذه  من  �حت  -وايةالوا�ح  أيدي    أّن   -إن  ع��  العالج  نجاعة   �� �عتقدون  �انوا  أنفسهم  األمراء 

الّد األولياء والصا�ح�ن �� الوقت الذي �انوا فيھ يقّد  . هنا نجد  عم الضروري لالرتقاء بصناعة الطّب مون 

 أنفسنا �� وضع مفارق حيث يختلط التّ 
ّ
   العالج الط�يّ ة مع  رق الشعبيّ داوي بالط

ّ
ھ لم �ستطع  الذي يبدو أن

 
ّ

املنافسة قد بلغت ذرو��ا    من هذا الوضع أيضا أّن   أن يفرض نفسھ كمجال واحد للعالج. و�مكن أن �ستشف

فك�� العل�ي الذي  ف وثقافة الكرامات والتّ ة املتجسدة �� التصوّ ة الدينيّ ب�ن التفك�� املستند ع�� املرجعيّ 

 ن. جر�ب الطبي�ّ جر�ة والتّ العالجية من التّ تھ يمتح مادّ 

طفال صغ��ا أصابتھ قرحة �� رأسھ أعيت األطباء، ولم ينجح ف��ا عالج، غ��    "أّن   4مي�ي الفا�ىيو�روي التّ 

 
ّ
 ھ و�مجرّ أن

ّ
رجال من أهل    و�ورد أيضا "أّن   .5�ي من تلك القرحة"يخ "أ�ي جبل �ع��" شفي الصّ د عرضھ ع�� الش

  أ�يطق ولو ب�لمة واحدة، فأش�� إ�� ز�ارة  عمره أر�ع سنوات، لم يكن يقدر ع�� النّ   ص�يّ "مكناسة" �ان لھ  

ن بلغت شهرتھ اآلفاق، فزاره، فدعا الو�� لالبن  بن إسماعيل بن حرزهم أحد أولياء فاس ممّ ع��  ا�حسن  

 
1-  

ّ
 . 41ص ،مرجع سابقيف، عريف بصلحاء الّر ف في التّ طيعبد الحق بن إسماعيل البادسي، المقصد الشريف والمنزع الل

2-  
ّ
بو ه لعل

ٔ
بي داوود ( يوسف بن عبد المومن، حسب ما يدّل ا

ٔ
 هـ). 578على ذلك تاريخ وفاة ا

 . 54-53، صمرجع سابق ،اللطيف في التعريف بصلحاء الريف ريف والمنزع بن إسماعيل البادسي، المقصد الشّ  عبد الحّق  -3
بو عبد هللا مح -4

ٔ
ميمي الفاسي. ينتمي إلى قبيلة تميم التي دخلت بالد المغرب  مد بن قاسم بن عبد الرحمان بن عبد الكريم التّ هو ا

ندلس في وقت مبكّ 
ٔ
ّن ر. وتتّ واال

ٔ
ة، لكنّ  التميمي فاسّي  فق المصادر على ا

ٔ
نّ ها ال تثبت تاريخ والدته، ومن المؤكّ المولد والنشا

ٔ
ها كانت د ا

هـ/ 540هـ و535ريف ما بين سنة (ق الكـتاب محمد الشّ اني عشر للميالد، وقد حصرها محقّ الهجري/الثّ ادس قبيل منتصف القرن السّ 
طوار طفولته بفاس. م)، لمجموعة من القرائن تكوّ 1145- 1140

ٔ
 نت لديه من خالل تتبعه لبعض ا

بي عبد هللا محمد التميمّي  -5
ٔ
داب والعلوم اإلنسانية ريف، المستفاد في مناقب العباد، تحقيق محمد الشّ  ،الفاسي  ا

ٓ
منشورات كلية اال

 . 191-190ص ،2002بتطوان، سنة 



وبئة 
ٔ
مراض واال

ٔ
ياتها   مستويات ثقافة اال

ّ
قصى   وتجل

ٔ
 وفاء الحصدة .د ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ  في المغرب اال
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   جل املذ�ور إ�� مكناسة ثا�ي يوم من دعاءبالشفاء، و�ان ذلك �عد صالة العصر، فرجع الرّ 
ّ

يخ لولده،  الش

 .1اه الناس ��نئون بنطق ابنھ أمس �عد صالة العصر"فتلّق 

 لقد  
ّ
دور    �� ترسيخ ان املغرب األق�ىى �� العصر الوسيط  ساهم الوضع االقتصادي لفئة عر�ضة من س�

والصّ  النّ األولياء  ي�جأ  ما  فعادة  الّس �حاء.  لهذا  �حّل اس  األولياء  من  العون  لطلب  مشا�لهم    بيل  مختلف 

 ر تفس��ا غيبّ فسية ال�ي �انت تفّس الن
ّ
من عرفت �� القاموس  ا ولدفع األمراض ع��م مقابل عطايا زهيدة الث

 ل فيھ إ�� البيمارستانات أمرا م�لفا �� ا�جهد واملال.  "الفتوح" �� الوقت الذي �ان التنّق  املغر�ي بـ الشع�يّ 

�ا  ح�ّ  –تأر�خها للمغرب األق�ىى الوسيط ��  –ا�ح�ن صت كتب املناقب لظاهرة األولياء والصّ لقد خصّ و 

�� �عض األحيان الذي    ف�ىي وح�ى السيا�ىيّ ور االجتما�� والنّ هذا االهتمام ع�� الّد   ��ا. و�دّل ا من مادّ مهمّ 

أث�� البليغ الذي مارستھ ع�� مستوى  ة املغر�ية حي��ا، هذا فضال عن التّ هذه الفئة �� رسم مالمح الذهنيّ أّدتھ  

قد  �� األق�ىى االعتقاد  املغرب  لساكنة  �ش�ل هاجسا  �انت  ال�ي  األمراض  ر��ا ع�� معا�جة مجموعة من 

ة، بقي االعتقاد �� نجاع��ا  ة املغر�يّ أث�� ال�ي مارس��ا هذه األساليب ع�� الذهنيّ ة التّ الوسيط. واعتبارا لقوّ 

  ،قائما
ّ

 . 2�� هذا الباب ةراسات األ�اديميّ وكذا الّد  ،ةده لنا املشاهدة اليوميّ األمر الذي تؤك

 : اتمة خ  -4

ة األخذ  ة �انت تمتح مشروعيّ داوي غ�� الطبيّ أش�ال التّ   من خالل �ل ما تقدم يمكن أن نخلص  إ�� أن  

األمراض واألو�ئة ال�ي عرفها مغرب تلك    ة ل�ّل لم �ستطع تقديم التفس��ات العلميّ   ��ا ل�ون العالج الط�يّ 

ة  ة ال�ي �انت �ستمد قوّ ة ا�خرافيّ ا حدا باإل�سان املغر�ي إ�� األخذ بالتفس��ات الغيبيّ ة، ممّ ا�حقبة التار�خيّ 

ا بفعل توا�� سنوات  ��ا إمّ تأث��ها من إخفاق العقل العل�ي �� تقديم تفس��ات وعالجات ألمراض تفاقمت حّد 

وقف عاجزا أمام    امليدان الط�يّ   دون أن نن�ىى أّن   ، ةأو بفعل ال�وارث وا�جوائح الطبيعيّ القحط وا�جفاف  

 
ّ
ة جعلتھ عاجزا ع�� استشراف القادم من  ة ال نظر�ّ ھ �ان موسوما �غايات عمليّ �عض األمراض واألو�ئة، ألن

ألق�ىى خالل العصر األمراض وعالجا��ا. و�مكن أن ت�ون الن�اعات السياسية ال�ي عرف��ا منطقة املغرب ا 

 
ّ

 يا لثقافة األولياء والصّ الوسيط عامال مغذ
ّ
ة ب�ن صفوف ي مستوى الو�� وانتشار األميّ ا�ح�ن. ناهيك عن تد�

 ساكنة مغرب تلك الف��ة. 

 

 

 
 .20ص المصدر نفسه، -1
2-  

ّ
ثير في عهد الحماية يمكن االط

ٔ
الع على: بوجمعة رويان، "جوانب من ثقافة المرض لدى المغاربة للوقوف على مظاهر هذا التا

داب  في تاريخ المغرب الفكري واالجتماعي، كلية"قضايا 21خالل فترة الحماية"، سلسلة بحوث ومناظرات رقم 
ٓ
والعلوم اإلنسانية  اال

ولى، الدار البيضاء،  -عين الشق-
ٔ
 .91، ص 2010الدار البيضاء، الطبعة اال
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