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ي شى� 
ن �ن ن والدارسني ن عموم الباحثني من المتعارف عل�ه بني

العلوم "أن تقدم الثقافة العالمة وتطورها شد�د االرتباط 
بالتطارح والتناظر، والجدل والنقاش الجاد، وأن النقد البناء 
ة أساس�ة ل�ل تفك�ي عل�ي �طمح للتقدم  ن هو رك�ي

ي بالمغرب . ل�)١(والتجاوز"
ن المتتبع للمشهد الثقا�ن

 ، ن ن عامة المثقفني ع�ه خفوت روح السجال والنقاش بني ل�س��
بل إن الساحة الثقاف�ة �شهد انتكاسة للحس النقدي 

بعد أن ظل سائًدا خالل أواخر  )٢(السجا�ي حسب البعض
ي الوقت 

ن مثقفينا �ن . فالسمة الطاغ�ة بني ي
القرن الما�ن

، �ي التسا�ن والتها دن بل �مكن إضافة الالمباالة الحا�ي
. والحق�قة فإننا ن��د ما ذهب إل�ه  المقصودة تجاە إنتاج الغ�ي
�ف حينما اعت�� "أن ما نع�� عل�ه من  الدكتور محمد ال��
لف  ن أدب�ات نقد�ة تكاد ال تتخ� نطاق المجامالت وال��
، أو إنها أقرب إ� �سط�حات الثقافة الصحف�ة منها  العل�ي

. إ� النقد وال                                                                                               )٣(سجال العل�ي الموضو�ي

بادئ ذي بدء تجدر اإلشارة إ� أن موض�ع ال�تاب الذي 
ي المرحلة 

�سعد اليوم بتقد�م قراءة نقد�ة ف�ه، يتأطر زمنً�ا �ن
ي الع� الوس�ط الثالثة من مراحل تقدم البحث ا

ي �ن
لتار��ن

ي إ� وقتنا الراهن، 
ن سبعين�ات القرن الما�ن أي مرحلة ما بني

ت باالنفتاح ع� علوم مساعدة للتار�ــــخ   ن و�ي مرحلة تم�ي
ها من العلوم.  و�ولوج�ا وعلم االجتماع وغ�ي كعلم اآلثار واألن��
 ، بل واالستفادة من مناهج عدة علوم، كالمنهج اإلشكا�ي

ناه�ك عن توظ�ف مفاه�م التحل�ل  والمنهج المقارن
و�ولوج�ة. ولعل استعمال   النف�ي والسلو�ي والمقار�ة األن��
ي حقل التار�ــــخ ال شك وأنها ستجعل 

كل هذە العلوم �ن
ة ط��لة  المشتغل بهذا العلم أن �قتحم مواضيع ظلت لف��
ي 

، ولعل موض�ع ال�تاب �أي� ن ن والمؤرخني خارج اهتمام الباحتني
ي طل�عة هذە المو 

ن عموم و ض�ن عات. فمن المتعارف عل�ه بني
ي تار�ــــخ المناخ وما 

ي علم التار�ــــخ أن البحث �ن
ن �ن الباحثني

تب عن تقلباته من كوارث طب�ع�ة وأو�ئة ال يزال �خطوا  ي��
 بع�دة 

�
ي الوقت الذي قطع أشوطا

خطواته األو� بالمغرب، �ن
ي أورو�ا ح�ث أصبحت نتائجه تقدم خدمات ثمينة 

�ن
ن  ن والباحثني . وللوقوف ع� قلة االهتمام بقضا�ا للمؤرخني

المناخ وال�وارث الطب�ع�ة واألو�ئة ع�� مراحل تار�ــــخ 
ي مراجعة دل�ل الرسائل واألطار�ــــح الجامع�ة.      

 المغرب، تك�ن

ي 
و�ذا كان الته�ب من معالجة قضا�ا المناخ حى� �ن

ن  ا بني
�
ك المراحل المتأخرة من مراحل المغرب ُ�َعّد قاسًما مش��

ن  ي هذە اإلشكال�ة خالل الحقب الباحثني
، فإن البحث �ن

الماض�ة ُ�َعّد بحق مغامرة �صعب التكهن بنتائجها، 
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ن مظان مختلفة ال �سمح  فالنصوص القل�لة المتناثرة بني
ي شهدها  بتك��ن تصور عام عن التطورات المناخ�ة الى�
المغرب الوس�ط، فباألحرى اإلجابة القاطعة ع� األسئلة 

ي عالقة المناخ بالتار�ــــخ �دفع إ� المطروحة. إن التم
عن �ن

ي  ات المتتال�ة الى� ك بينهما، فالتغ�ي القول بوجود قاسم مش��
ات الممطرة ومث�التها الجافة،  شهدها المناخ، كتتابع الف��
ي تص�ب  ات الى� ُتَعّد شبيهة إ� حد بع�د بالتغ�ي

، ولعل نظ��ة ابن خلدون تقدم النموذج األمثل )٤(الحضارات
ي تص�ب هذە الحضارات. لمعاينة ا وع�  لعوارض الدور�ة الى�

. )٥(العموم فإن المناخ والتار�ــــخ �خضعان لتقلبات مستمرة
ي العوامل الطب�ع�ة، �صعب إ� حد 

فكما ال �مكن التحكم �ن
 "االستحالة" أح�اًنا التنبؤ بالتحوالت االجتماع�ة. 

وهكذا فإن وضع خطاطة أول�ة للتطورات المناخ�ة 
لس، خالل مراحل تار�خهما السابقة كف�ل للمغرب واألند

ي منها المصادر المكت��ة، 
ي تعاين برتق العد�د من الثغرات الى�

ي  ي اآلن ذاته كف�ل بالتقل�ل من المساحات الب�ضاء الى�
و�ي �ن

ي ظواهر اقتصاد�ة واجتماع�ة وذهن�ة غا�ة 
تعرقل البحث �ن

ي األهم�ة. والظاهر أن السؤال المركزي الذي حمل المناخ 
�ن

ن  ن هو: هل هناك تطابق تام بني إ� قلب ا�شغاالت المؤرخني
ي حركتهما المطردة؟ إن اإلجابات المتباينة 

المناخ والمجتمع �ن
وع�ة ع� إثارة هذە  ي نوًعا من الم��

ن �ي ما �ض�ن للمؤرخني
اإلشكال�ة. فهل كان للمناخ تأث�ي واضح المعالم ع� اإل�سان 

 والدولة خالل الع� الوس�ط؟ 

ي اال 
؛ أن محاولة اإلجابة ع� هذا السؤال ينب�ن

ً
اف، أوال ع��

تصطدم بالعد�د من اإل�راهات والصع��ات لعل أولها، 
ي هذا المجال. 

ي �ن انطالق الباحث من شبه فراغ تنظ�ي
ال�وارث فباستثناء بحث الدكتور محمد الستيتو الموسوم بـ"

ي تار�ــــخ مغرب القرن السادس ع�� 
" و�حث الطب�ع�ة �ن

از المعنون بـ"  الدكتور محمد  ن ن ال�� مجاعات وأو�ئة األمني
ن  ي القرنيني

ودراسة الباحثة ث��ا المرابط  )٦("١٩و ١٨المغرب �ن
 ١٩٦٠م إ�  ٨٤٦تار�ــــخ الزالزل بالمغرب من زروال حول "

، ال نصادف أبحاثا ذات بال تهم اإلشكال�ة موض�ع )٧("م
ن )٨(الدراسة ، اللهم إذا استثنينا دراسة المرحوم الحسني

وأو�ئة مغرب عهد  جوائحقط�ب الموسومة بـ"بول
ة )٩("الموحدين ن يهمان الف�� ن األولني . و�ذا علما أن البحثني

" يهم  الحديثة من تار�ــــخ المغرب، وأن الثالث "بانورا�ي
إشكال�ة بعينها، أدركنا وال شك غ�اب بحث مخصص لدارسة 

المناخ�ة ع� مجتمعات ودول الغرب اإلسال�ي  أثر التقلبات
                                             )١٠(ط. الوس�

ي قدمها  ي أهم�ة هذە االلتفاتة العلم�ة الى�
من هنا تأي�

ي الدراسات 
ة �ن الباحث عبد الهادي الب�اض ل�سد ثغرة كب�ي

ة ع� أهم�ة  ن التار�خ�ة المغ���ة. بعد هذە النظرة الوج�ي
ا الموض�ع مجال الدراسة، �جدر بنا أن نقدم عرًضا ملخًص 

ن ال�تاب، ع� أن نردفه ببعض األفكار المندرجة  عن مضامني
ي إطار قراءته.                                                                                                        

 �ن

 



ن تنضوي  قسم الباحث موضوعه إ� مقدمة و�ابني
ي ا

ن أهم�ة الموض�ع تحتهما فصول وخاتمة. ف�ن لمقدمة بني
وامتداداته السلوك�ة والذهن�ة، إ� جانب نبذة عن مالمح 

ي مقار�ته. 
أما الباب األول من الدراسة  المنهج المعتمد �ن

ي السلوك والذهن�اتوالمعنون بـ"
" أثر ال�وارث الطب�ع�ة �ن

)، فقد تطرق ف�ه الباحث إ� دراسة أثر ١٥٦ـ ١٧(ص
ي سلوك 

وذهن�ات اإل�سان بالمغرب ال�وارث الطب�عة �ن
ي فصوله الثالثة ع� 

واألندلس. وقد جرى تفص�ل ذلك �ن
                                        :  الشكل التا�ي

ي الفصل األول عنونه بـ"
مسح عام لل�وارث الطب�ع�ة �ن

) ح�ث قام الباحث بمسح ٧٨ـ ١٧(ص المغرب واألندلس"
ي  عصفت بالمغرب عام ألصناف ال�وارث الطب�ع�ة الى�

ي الحقبة مجال الدراسة، و�تضح أنها قد تنوعت 
واألندلس �ن

ن القحوط والمجاعات، والعواصف والسيول، والجراد  ما بني
 عن الزالزل واألو�ئة، وقد قام 

ً
ناه�ك عن الحرائق فضال

الباحث بتذي�ل كل منها بفحص وتعليق. انظر الصفحات 
). وقد ٦٩ -٦٣ـ ٦٢ـ ٦١ـ ٦٠ -٤٦ـ ٤٥ـ ٤٤ـ ٤٣ـ ٤٢ ـ٤١(

ي هذا التعليق والفحص ع� المنهج ال��ي 
اعتمد الباحث �ن

ن مستوى  ، ناه�ك عن مؤ�� الحدود الفاصلة بني ي
اإلحصايئ

تردد أصناف ال�وارث الطب�ع�ة ع� مدار حقبة الدراسة 
)، ل�خ�ج بخالصة مفادها أنه لم �خل قرن ٦١ ـ٤٢ ـ٤١(ص

ضغط  من القرون الثالثة سلم ف�ه المغرب واألندلس من
ن  للهجرة  ٧و ٦ال�وارث والجوائح، مع إقرارە باستئثار القرنني

ي المجال المدروس.                                                     
ي ترددها �ن

 بنسب عال�ة �ن

ي الموسوم بـ"
ال�وارث الطب�ع�ة وسلوك  أما الفصل الثاين

ي المغرب واألندلس" 
ي واالستسال�ي �ن

(ص اإل�سان العدواين
ي ١٢٩ـ ٧٨

) فحاول الب�اض إبراز أثر ال�وارث الطب�ع�ة �ن
، فاتضح من خالل التحل�ل  ن �شك�ل سلوك إ�سان العدوتني
س�ادة سلوكات عدوان�ة من تجل�اتها الغصب والسلب 

)، ومن مظاهرها المضار�ة واالحتكار ٨٧ـ ٧٨والتعدي (ص
). و�ي سلوكات حاول الباحث ١١٢ـ ٩٩وغالء األسعار (ص

ي مراحل قوتها ال�شف ع
ن مدى مقاومة الدول المرك��ة لها �ن

عيتها (ص  ). كما حاولت الدراسة إبراز ١١٦ـ  ١١٢لدعم ��
ي طور هرمها، وتورط أجهزة 

لحظات فتور هذە المقاومة �ن
ي أعمال السطو والنهب �شكل 

ي األطراف البع�دة �ن
السلطة �ن

ي حال 
مبا�� أح�اًنا، و�تنسيق مع العصابات المتنفذة �ن

ء الذي فاقم األزمة است ي
فحال ال�وارث أح�اًنا أخرى. ال��

، بالتدخل  ي وفسح المجال لذوي النفوذ الرو�ي والديىن
ن  للتخف�ف من حدة االحتقان االجتما�ي إلعانة المنك��ني
و�غاثتهم. كما كشفت الدراسة سلوكات استسالم�ة تجلت 
ي تعدد حاالت الفرار والهجرة والتنقل االضطراري 

باألساس �ن
 ).                        ١٢٩ـ  ١١٦ا من شبح المجاعة وال��اء (ص خوف

ي ذهن�ات إ�سان المغرب "
أثر ال�وارث الطب�ع�ة �ن

) ح�ث قام ١٥٦ـ ١٣٠عنوان الفصل الثالث (صواألندلس" 
ي ص�اغة ذهن�ات 

الباحث بتتبع أثر ال�وارث الطب�ع�ة �ن
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ندلس خراف�ة وسلوك�ة سح��ة، ارتبط بها إ�سان المغرب واأل 
ي عجزە عن 

ي الحقبة المعن�ة بالدارسة، وقد تج� ذلك �ن
�ن

ي حدوث االضطرابات 
إدراك العالقات السبب�ة المؤثرة �ن

المناخ�ة القصوى. ساعد ع� ذلك تواضع مستوى الو�ي 
)، ١٣٥المرتبط بانحسار مجاالت التعل�م وفقر مقرراته (ص

ات المناخ�ة مرتعا لس�ادة الفكر الخر  ي فوجدت المتغ�ي
ا�ن

ن  ي المشعوذين وال�هان والسحرة والمنجمني
واالعتقاد �ن

 ).                                       ١٥٦ـ ١٤٢(ص

ي يوضح أن هذە 
والحق�قة فإن االستقراء التار��ن

�ة عن واقع مثخن  السلوكات لم تكن سوى واجهة تعب�ي
ي كابدها إ�سان  باألزمات والفواجع الطب�ع�ة الصعبة الى�

ا�د ولد ذهن�ات الحقبة ا ن ن أن ضغطها الم�� لمدروسة. كما يتبني
ي دعمتها األجهزة الحا�مة أح�اًنا، من  ، الى� ي

التعل�ل الخرا�ن
ن وس�لة لمعرفة أ�ار  خالل اتخاذ أو�ي األمر المنجمني
الغ�ب، وكشف الطالع وقراءة القرانات، باعتبارها وسائل 

  ). وهكذا ١٥٦ـ ١٥٣رصد خراف�ة لالضطرابات المناخ�ة (ص
كشفت الدراسة س�ادة طقوس سح��ة، من زجر وقراءة 

، وكذا اتخاذ طالسم لحراسة اإل�سان  ال�تف وخط رمل ور��
 ).١٥٦ـ ١٤٢والمكان من اآلفات وال�وارث (ص 

ي 
ي الباب الثاين

ن حاول عبد الهادي الب�اض �ن ي حني
�ن

" ال�وارث الطب�ع�ة و�بداع أسال�ب المواجهةالموسوم بـ" 
رصد أهم ردود فعل إ�سان مجال  )، حاول٣١٠ـ  ١٥٩(ص

الدراسة تجاە مضاعفات ال�وارث الطب�ع�ة، مركزا ع� 
ي أبدعها للتخف�ف من ضغطها ع�  أسال�ب المواجهة الى�
وجودە وموارد ع�شه. ع� هذا األساس قام الباحث بتفص�ل 

ي أر�عة فصول عنون األول منها بـ" 
ي المغرب ذلك �ن

اإل�سان �ن
ن مواجهة ا ل�وارث الطب�ع�ة والعودة إ� الطب�عة واألندلس بني

) ح�ث حاول إبراز التداب�ي الم�دان�ة م١٤ـ  ١٢ه/  ٨ـ  ٦(ق 
لمواجهة مضاعفات ال�وارث الطب�ع�ة، منها تط��ر أسال�ب 

ي وعدم االعتماد ال��ي ع� م�اە التساقطات (ص
 -١٥٩الس��

) وذلك من خالل استغالل الم�اە الجوف�ة، بدءا ١٦٧
ق�ب عن الم�اە واختبار جودتها، مرورا بمد بعمل�ات التن

ي وحفر اآلبار والصهار�ــــج، وصوال إ� ترش�د 
قنوات الس��

ن وأعراف  استغالل الم�اە بوسائل تقن�ة وتنظ�مها وفق قوانني
). كما حاول الباحث ال�شف عن دور ١٦٧ -١٦٢محل�ة (ص

ي الحد من خطورة السيول والف�ضانات 
السدود والجسور �ن

 عن وسائل مكافحة ١٧٥-١٧٢الجارفة (ص
ً
)، هذا فضال

). كما حاولت الدراسة إبراز دور ١٧٩- ١٧٧الجراد (ص
ي ظهور ذهن�ات 

الزالزل وهزاتها االرتداد�ة رغم إقرارە بقلتها �ن
ن أنواع العقاب السماوي  طالما ر�طت بينهاـ أي الزالزل و�ني
لإل�سان، كما أبرزت الدراسة الحس العل�ي الذي ع�� عل�ه 

ة محل الدرس وذلك من ح�ث فهم بعض عل ماء الف��
 ).١٨١- ١٧٩الظاهرة، واست�عاب عالقاتها السبب�ة (ص

وتعرضت الدراسة إ� إبراز دور ال�وارث الطب�ع�ة ـ 
ي ظهور سلوكات غذائ�ة بدائ�ة 

-وخاصة منها المجاعات ـ �ن
�سخت عادات إ�سان المغرب -كما ع�� عنها الباحث

ة، وذلك من  اري واألندلس المتح�ن ي ال��
خالل س�احته �ن

لجمع موارد الغابات وثمارها، وقنص حيواناتها وزواحفها، بل 
ات ي التهام األعشاب والح��

وهكذا  .ومنافسة وح�شها �ن
يتضح أن الج�ع إذا تمكن من اإل�سان فإن نظرته لما حوله 

) وحينها ال ١٩٤- ١٨١من الق�م تتغ�ي بتغ�ي سلوكه (ص
ذ كأ�ل البهائم والج�ف كما ع�� يتورع عن الق�ام بأي عمل شا

                                                                                                         )١١(عن ذلك ابن الخط�ب. 

ي الموسوم بـ" 
ي الفصل الثاين

ال�وارث الطب�ع�ة وسلوك و�ن
ي المغرب واألندلس (ق 

حاولت  )١٤ـ  ١٢ه/  ٨ـ ٦االدخار �ن
ي اهتدى إليها إ�سان  الدراسة، رصد السلوكات التحصين�ة الى�
المغرب واألندلس تحت ضغط هواجس الخوف من المص�ي 
ي تجف�ف المواد القابلة لالدخار، 

المجهول. وتج� ذلك �ن
ي وتفادي 

و�عداد مطامر وأهراء لص�انة احت�اطه الغذايئ
ي تفرضها عل�ه ال�وارث الطب�ع ات القاس�ة الى� �ة. كما الف��

عالجت الدراسة المخازن والمستودعات الرسم�ة وذلك من 
ها و�دارتها ومدى  ح�ث طرائق بنائها وتهيئتها، وعوامل تدب�ي

ي إغاثة المتضور�ن جوًعا (ص
). كما تم ٢١٢ـ ٢٠٢دورها �ن

، ح�ث يتضح أن سلوك االدخار  ي رصد سلوكات الخزن الشعى�
ي الع

ي المغرب واألندلس �ن
� الوس�ط أض� عادة راسخة �ن

ة مدار الدراسة خصوًصا (ص ي الف��
 ).                                      ٢٢٣ـ ٢١٢عموًما و�ن

ي ظهور 
تصدى البحث لدور ال�وارث الطب�ع�ة �ن

ي الفصل الثالث والمعنون بـ 
التوترات االجتماع�ة وذلك �ن

مواجهة ال�وارث الطب�ع�ة وظهور التوترات االجتماع�ة" "
، ح�ث احتلت القحوط والمجاعات )٢٥٢- ٢٢٤(ص

ي المغرب واألندلس. 
 والف�ضانات محور ال�اع �ن

وهكذا أمكن الوقوف ع� دور التحوالت المناخ�ة 
ن  ي �شوء التوترات بني

، �ن ن و�شكالت سطح تضار�س العدوتني
ن أسفل منهم، وذلك  سكان المناطق المرتفعة والمستوطنني

ي استطاع الباحث إدراجه ن ع� ضوء النصوص الى� ي من�
ا �ن

الدارسة. والحص�لة أن معظم المنازعات كانت ُتعزى إ� 
ات ندرته  ي ف��

ي استغالل الم�اە سواء �ن
عدم تكافؤ الفرص �ن

ي ف�ضانه (ص
). كما حاولت الدراسة إبراز دور ٢٣٨ـ ٢٢٤أو�ن

ن  ن المزارعني ي �شوب الخصومات بني
ال�وارث الطب�ع�ة، �ن

ي أوقات القحط والجفاف و 
، خاصة �ن ن غالًبا ما كان والرح��ني

ن والجنات �ستف�دون من الم�اە ع�  أصحاب المزارعني
ي 

حساب أصحاب الر� وذلك استناًدا ع� أج��ة الفقهاء �ن
). وتجدر اإلشارة إ�؛ أن كتب ٢٤٨ـ ٢٣٨هذە النوازل، (ص

الفقه والنوازل والحسبة تزخر بمادة تار�خ�ة مهمة تهم 
ي تكون فيها ال�وارث والج ي معظم الحاالت الى�

وائح سببا �ن
كاء والمتعاقدين سواء تعلق األمر  ن ال�� إثارة الخصومات بني
ي البوادي، أو المعامالت 

ا�ة �ن بمنازعات اإل�جار، أو أنواع ال��
اع �شأن  ن ي المرافق االقتصاد�ة والدين�ة، فضال عن ال�ن

�ن
ص�انة وترم�م ما أتلفته ال�وارث المختلفة بالمغرب 

ي اه                   تمت بها الدراسة.                                                                                                             واألندلس خالل الحقبة الى�

ي الفصل الرابع المعنون بـ" 
مواجهة ال�وارث الطب�ع�ة و�ن

ي المغرب واألندلس (ق 
 ٨ـ  ٦وتأس�س المجتمع المتضامن �ن

اع لم م) ١٤ ـ ١٢ه/  ن ، أبرزت الدراسة أن سلوكات التوتر وال�ن
ي لل�وارث الطب�ع�ة فقط، فلهذە اآلفة  تكن اإلفراز السلى�
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ي تمثل من خالل االستقراء الشامل لثقافة التكافل  وجه إ�جاي�
. ح�ث �ظهر أن ال��اطات  ن االجتما�ي لسكان العدوتني
 الصوف�ة شكلت مالذا إليواء الجو�، بينما فتحت الدول
ي وجه جحافل الجو�، كما وفرت المواد 

المرك��ة مخازنها �ن
ور�ة لألسواق ناه�ك عن تح��ر األسعار. هذا وال نن�  ال�ن

لمتصوفة المرحلة المدروسة إبان هذە  االجتما�ي الدور 
ي 

ال�وارث. كما حاولت الدراسة إبراز عنا�ة الدول المرك��ة �ن
ن المرافق اإلستشف ائ�ة مراحل قوتها لبناء وتجه�ي

والمستشف�ات العموم�ة، خاصة إذا علمنا أن خدماتها كانت 
 مجان�ة.                                                 

ي الخاتمة (ص 
) قام الباحث بتقد�م ٣١٥ـ  ٣١١و�ن

ن  تلخ�ص عام ألهم فصول الدراسة. هذە إذا أهم مضامني
ي حاول من خاللها الباحث إعطاء صورة واض حة الدراسة الى�

ي سلوك وذهن�ات إ�سان 
عن أثر ال�وارث الطب�ع�ة �ن

ي 
، الثاين ن ن السادس والثامن الهج��ني ن القرنيني ن ف�ما بني العدوتني

 ع�� والرابع ع�� للم�الد.                                                          



ي  ونصل اآلن إ� إبراز بعض المالحظات والتساؤالت  الى�
           عنت لنا من خالل قراءتنا لل�تاب.                                                                                              

ن أ�دينا  ي بني ي البدا�ة تجدر اإلشارة إ�؛ أن الدراسة الى�
�ن

ن دفتيها حوا�ي  صفحة وقد بذل الباحث من  ٣٢٠تضم بني
ي اإلستوغراف�ة أجل دراسة 

هذا الموض�ع الذي اليزال مغيبا �ن
المغ���ة الحديثة، بذل مجهوًدا جباًرا، وهو ينتقل و�جول 
ن أصناف مصدر�ة مختلفة وذلك قصد لم النصوص  بني

-و�كل المقاي�س-المتعلقة بموض�ع البحث. فالموض�ع ُ�َعّد 
ج فيها ندرة  ن ي تم�� موضوًعا إشكالً�ا مفعًما بالمطبات الى�

ي تفرضها طب�ع�ة  المتون النص�ة بالتعق�دات المنهج�ة الى�
موض�ع بهذە الشا�لة. ل�ن رغم ذلك لم �خصص الباحث 
ن و�ضعة أسطر، و�خ�ل إلينا أن  للمقدمة سوى صفحتني

ي كل األعمال األ�اد�م�ة، نظًرا 
ي �ن ات��� للمقدمة مكانها االس��

ألنها �جب أن تتضمن رؤى ومواقف منهاج�ة معينة، وهذا 
ي هذە المقدمة. ما ال ن

 لحظه �ن

ي الحق�قة 
�ح�ل الباحث ع� مصادر مرقونة و�ي �ن

ي (ت  مطبوعة، فمثال �ح�ل ع� كتاب أحمد بابا التنبكى�
ي م)، "١٠٣٦ه/  ٩٦٣

كفا�ة المحتاج المعرفة من ل�س �ن
ي التار�ــــخ، خزانة  الديباج

"، تحقيق، محمد مطيع، د.د.ع، �ن
طبعته وزارة  كل�ة اآلداب بال��اط، وال�تاب متداول وقد 

. وكذلك ٢٠٠٠األوقاف المغ���ة، مطبعة فضالة، سنة 
ي حق�قة األمر 

�ح�ل الباحث ع� مصادر مخطوطة و�ي �ن
" 

ً
ي التسل�م بما قدر � قد حققت انظر مثال

ي �ن
جنة الر�ن

، وال�تاب ٢٦٤٨" مخطوط الخزانة الحسين�ة رقم وق�ن 
، )١٢(١٩٨٩محقق من طرف الدكتور صالح جرار، سنة 

اك �سخة ثان�ة من هذا العمل أنجزته الدكتورة م�لودة وهن
و��ي ل�نه الزال مرقوًنا. كما �ش�ي إ� فتاوى  الحسناوي ال��

ي �سختها المخطوطة و�ي قد طبعت سنة 
ز�ي �ن ، ٢٠٠٢ال��

ي قض�ة المصادر، فالباحث لم يورد قائمة المصادر 
وما دمنا �ن

ي دراسته، و�نما ا�ت�ن 
 بوضع الئحة والمراجع المعتمد عليها �ن

ي ذلك منهج�ة أستاذە الدكتور 
للمصادر المخطوطة متبعا �ن

إبراه�م القادري بو�ش�ش، مما �صعب معه ح� قائمة 
ي دراسته. 

ي اعتمدها الباحث �ن  الب�ليوغراف�ا الى�

ي الفصل األول من الدراسة والذي خصصه الباحث 
�ن

�ت المغرب  ي �ن لمسح عام لل�وارث والمجاعات الى�
واألندلس، إبان الحقبة مجال الدراسة، نرى الباحث يتحا�� 
ي الجدول 

ذكر مجموعة من القحوط والمجاعات وذلك �ن
 ذلك "لتفادي التأو�ل القائم ٣٦األول من الصفحة 

ً
، معلال

ن ال ي الغالب إ� األحكام والنتائج". ع� التخمني
مؤدي �ن

 ).                ٤١(ص

                             

 و�ل�كم أهم تلك القحوط والمجاعات:                                                                      
 ن�ع ال�ارثة  سنة وقوعها مجالها المصدر

 ٢٦٧حدين، ص الب�ان المغرب، قسم المو 
 ٢٦٧الب�ان المغرب، قسم الموحدين، ص 

 غ�ي محدد
 غ�ي محدد

 هج��ة ٦١٤
 هج��ة ٦١١

 مجاعة
 مجاعة

 جدول مجاعات غ�ي محددة التار�ــــخ لم �ذكرها المؤلف: 
 المصدر الصفحات

 ٣٣٣ـ  ٣٠٧ـ ٢٤٦ـ  ٢٤
 ٣٠٥ـ  ٤٠٤ ،٢ج 

٢٣ 
 ١٧٥ص  ،١ق  ٨س 

 ٢٧ ،١ والجزء ٨٦ ،٩ج 
٢٢٩ 
١٢١ 

 ٢٧١ ،١ج

 وفالتش
 المناهج الواضح

ي �عزى (مخ)  مناقب أي�
 الذ�ل والتكملة

 اإلعالم بمن حل مرا�ش من األعالم
 النجم الثاقب (مخ)

ي أخبار إف��ق�ة
 المؤ�س �ن

 الب�ان المغرب

، بولقط�ب،  ن  عن الحسني
ً
 جوائح وأو�ئة مغرب عهد الموحدينالجدول نقال

.٤٦، ص٢٠٠٢لب�ضاء، ، الدار ا٤منشورات الزمن، سلسلة قضا�ا تار�خ�ة، رقم 
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كما �ح�ل الباحث ع� مجموعة من المصادر للمرة 
األو� ل�نه ال �ع�ي كافة الب�انات المتعلقة بالب�ليوغراف�ا، 
ي  مما يؤدي بالقارئ إ� إ�جاد صع��ة معرفة الطبعة الى�
اعتمدها الباحث، خاصة عندما �ح�ل ع� مصادر حققت 

ن  ن مختلفني  نفاضة ( أ��� من مرة ومن طرف باحثني
ً
انظر مثال

ي عدة صفحات).                                                                         
 الجراب، واإلحاطة...، �ن

ي غ�اب مادة مصدر�ة كف�لة ب�ماطة اللثام عن أثر 
�ن

ي سلوك وذهن�ات إ�سان المرحلة إبان 
ال�وارث الطب�ع�ة �ن

ادي الب�اض إ� إقحام الدراسة �ضطر معه الباحث عبد اله
ي بحثه، 

مجموعة من الظواهر الطب�ع�ة وغ�ي الطب�ع�ة �ن
ي ال�سوف والخسوف (ص

 يتحدث عن ظاهري�
ً
ـ ٧٤فمثال

). ناه�ك عن إيرادە للحرائق واعتبارها كوارث طب�ع�ة مع ٧٥
ي استشهد بها الباحث ل�دعم  العلم أن جميع النصوص الى�

ن المغرب أرائه حول هذە الحرائق �ي من صنع إ�سا
واألندلس خالل مرحلة الدراسة. ولنا أن نتساءل: هل تعد 
ي يتسبب فيها اإل�سان، كوارث طب�ع�ة؟ (انظر  الحرائق الى�

ي الخسوف ٧٤ـ ٧٣ـ ٧٢ـ ٧١ـ ٧٠ـ ٦٩ صفحات
) وهل ظاهري�

 وال�سوف، كوارث طب�ع�ة؟                                                                  

باحث كما أسلفنا الذكر �قحم مجموعة من الظواهر إن ال
 بأن الزالزل" ل�ست 

ً
افه مثال ي الدراسة، رغم اع��

الطب�ع�ة �ن
ي 

ي تحدث باستمرار �شكل عام، و�ن من صنف ال�وارث الى�
المغرب واألندلس �شكل خاص نظًرا لبعد مجاليهما 

ي �سبً�ا عن خط الزالزل" (ص
)؟ بل أ��� من هذا ٧٥الجغرا�ن

ي المغرب فإننا نج
د عبد الهادي الب�اض �درج زالزل وقعت �ن

واألندلس و�ي زمنً�ا خارج اإلطار الذي حددە لبحثه، أي ما 
ن السادس والثامن للهجرة، ح�ث يتحدث عن  ن القرنيني بني

ب المغرب سنة  ) وهذا ٧٥م، (ص١٠٧٩ه/ ٤٧٢زلزال �ن
سنة، واألغرب  ٢٨الزلزال متأخر عن بدا�ة القرن السادس بـ 

ق ومدينة من هذ ا وذاك أن الباحث �ستشهد بزالزل الم��
) ي ي إف��ق�ة سنى�

ه/ ٦٥٦و -م١٢٠٤ه/  ٦٠٠تو�س �ن
ي ١٢٥٣ ، معلال ذلك" بحكم التباعد الزمىن م) ع� التوا�ي

للهزات األرض�ة [لذلك] أدرج تلك الق��بة جًدا من الغالف 
ي المحدد لموض�ع الدراسة" (ص  ). ٧٥الزمىن

" ل�لحظ أن الطب�ع�ة ال�وارثإن المتأمل ل�تاب" 
ي 

م بمنهج�ة موحدة �ن ن الباحث عبد الهادي الب�اض لم �ل��
ي ألمت  ي س�اقه لعرض ال�وارث الطب�ع�ة الى�

دراسته، ف�ن
بالمغرب واألندلس خالل الحقبة المدروسة، نجدە يتحدث 
عن كوارث كل قرن ع� حدة فمثال يتحدث عن قحوط 

�درج ). و ٢٤ـ ٢٠ومجاعات القرن السادس الهجري، (ص
ي ٤٦ـ ٣٣قحوط ومجاعات القرن الثامن الهجري، (ص

)، �ن
ن نجدە يتحدث عن أثر هذە ال�وارث وسلوك اإل�سان  حني
�شكل متداخل، أي أنه يتحدث عن أثرها بصفة عامة سواء 

                                                         . ي ي الع� المراب�ي أو الموحدي أو الم��ىن
                                كان ذلك �ن

يتحدث الباحث عن أن المتصوفة كان لهم أثر واضح 
ي عصفت  ي ال�وارث والمحن الى�

ن �ن ع� الفقراء والمنك��ني
ي الحقبة ق�د الدرس، وهذا أمر ال 

�سكان المغرب واألندلس �ن
�جادل أحد ف�ه، ل�ن الدكتور عبد الهادي الب�اض يتناقض 

ن مع نفسه، و�تحدث عن هذ �حة من المجتمعني ە ال��
ي واألندل�ي بقوله إن البعض منهم كان" �أخذ الطعام  المغري�
وقت رخصه و�تاجر أ�ام غالئه" وهذا أمر يتناقض وسلوك 

، وقد جبل )١٣(المتصوفة خاصة متصوفة الحقبة المدروسة
هؤالء ع� التكافل والتضامن خاصة أ�ام المجاعات 

ي األ 
مر أن الباحث ال �عزز  وال�وارث والشدائد، والغ��ب �ن

كالمه هذا بنصوص فهو لم �ستدل ع� ذلك ولو بنص 
واحد، اللهم إذا استثنينا اقتباسه هذە الفكرة من كتاب" 

                                                                                                                                                                                          )١٤(" للدكتور عز الدين أحمد مو�. النشاط االقتصادي

ي دراسته بأحداث مؤطرة زمن�ا خارج 
�ستشهد الباحث �ن

ن   �ستشهد ١٤ـ ١٢ه/  ٨ـ ٦مجال البحث أي القرنيني
ً
م، فمثال

ي المحور الذي عنونه بـ" 
المجاعات والعودة إ� سلوك �ن

ة الج�ع �ة البدائ�ةالتغذ " بأن إ�سان األندلس عاين من ك��
الذي ألم به حى� أقدم ع� أ�ل لحم أخ�ه اإل�سان، واستدل 
ي الحف�ي 

ي وقع �ن
ع� ذلك" بأحدهم عندما هجم ع� ن�اين

فأخذ بال�د ووزع لحمه"، وهذا الحدث مؤطر زمنً�ا خارج 
ة مدار الدراسة، وهذا الحدث وقع سنة   ٤٨٧الف��

 ).١٩٤نظر الصفحة م. (ا١٠٩٤ه/ 

ن ال�تاب بدقة �جد أن الدكتور  إن المتفحص لمضامني
عبد الهادي الب�اض قد أفرد عناو�ن لبعض المحاور ال عالقة 
لها بمضمون تلك المحاور، فمثال نجدە �عنون أحد المحاور 

ي الحمالت " بالص�غة التال�ة: 
استعانة المخزن باألول�اء �ن

"، والحق�قة أن هذا المحور طب�ع�ةالتكافل�ة إبان ال�وارث ال
ن  يتحدث عن بعض األدوار االجتماع�ة لمتصوفة القرنيني
، هذا من جهة ومن جهة ثان�ة  ن السادس والسابع الهج��ني
نجد الباحث ال �ستشهد بمتصوف واحد من القرن الثامن 
ي غ�ي من بأن هذا القرن هو 

الهجري، مع العلم أنه يؤكد �ن
ي هذا أن هؤالء المتصوفة لم قرن ال�وارث بامت�از، فه ل �عىن

ي هذە الحقبة؟
 �كن لهم دور اجتما�ي �ن

حق�قة أن متصوفة هذا القرن كان لهم دور اجتما�ي مهم 
ي 

ن والموحدين، ونكت�ن ع� غرار متصوفة ع�ي المرابطني
هنا باإلشارة إ� أطروحة الدكتور محمد مفتاح الموسومة 

ي مقار�ة وظ�ف�ةبـ"
ي الخطاب الصو�ن أدرج فيها مجموعة " والى�

من األدوار االجتماع�ة لمتصوفة القرن الثامن الهجري، 
ي هذا ال�تاب. 

ي �ي ق�د الدرس �ن  إبان ال�وارث الى�
ً
 خاصة

الب�اض و�ن  الهاديإذا كان األمر والحالة هذە، فإن عبد 
ي الع� 

ي أن�طت برجال التصوف �ن ف بهذە األدوار الى� اع��
المفاه�م المعا�ة  فإنه ُ�سقط بعض -مع ذلك -الوس�ط

ع� هؤالء و�حملهم ماال يتحملونه، فنجدە �قول:" ع� 
الرغم من أهم�ة الدور التكاف�ي الذي اضطلع به األول�اء زمن 
ال�وارث المناخ�ة بالمغرب واألندلس، فقد أسهموا دون 
ي إفشال تطور االحتقان االجتما�ي إ� نواة احتجاج 

قصد �ن
ي إشاعة لغة واع�ة، كان من شأنها إحداث ط

فرة نوع�ة �ن
ي 

ن �ن الحقوق والواجبات، وترسيخ سلوك محاسبة المسؤولني
امن  ن ي ت�� ات العصيبة الى� ي الف��

 �ن
ً
إدارة الشأن العام، وخاصة

. نعتقد أن مثل هذە )١٥(أو تعقبها" الطب�ع�ةمع ال�وارث 
" و"نواة احتجاج  المفاه�م من قب�ل "االحتقان االجتما�ي
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لواجبات" و"ترسيخ سلوك واع�ة" و"لغة الحقوق وا
ي إدارة الشأن العام"، مصطلحات لم 

ن �ن محاسبة المسؤولني
ي عقل�ة متصوف الع� الوس�ط، و�ي مفاه�م 

تكن واردة �ن
برزت بعد القرن الثامن ع�� مع الدولة الوطن�ة الحديثة، 
وع� األنوار، لذلك فهذا الط�ح ال ينسجم مع عقل�ة 

الوح�د هو مساعدة  متصوف الع� الوس�ط، الذي كان همه
ي تأل�ب المجتمع 

ر �ن
�
ن والمعوز�ن، ولم �كن ُ�فك المحتاجني

ها تجعل  ضد السلطة، هذا مع العلم أن هذە الدراسة وغ�ي
ن أن المتأمل  ي حني

عمل المتصوفة هذا متسم بالظرف�ة، �ن
 للنصوص يرى عكس ذلك. 

نا إل�ه آنًفا وع�  و�العودة إ� ص�غة المحور الذي أ��
عرضه أعالە، �مكننا أن نتساءل، أين تتج�  ضوء ما سبق

ي هذا المحور؟ مع 
أن  العلماستعانة المخزن باألول�اء �ن

الباحث لم �ستشهد ولو بنص واحد عن استعانة المخزن 
بالمتصوفة؟ هذا مع العلم أن جل متصوفة الع� الوس�ط  

ي )١٦(كانوا يبدون معارضة تجاە السلطة ورموزها
. وحسبنا �ن

ي ذلك أن �قر ب
ن �ن هذە الحق�قة واحد من أ��� المتخصصني

ي الع� الوس�ط بقوله 
عالقة إن "تار�ــــخ المغرب واألندلس �ن

ي أغلبها عالقة تنافر وتباعد 
السلطة بالمتصوفة كانت �ن

ي مواجهة الت�ار 
ومواجهة، وسل�ت المؤسسة الحا�مة �ن

ن المراقبة  ي مجموعة من األسال�ب تراوحت بني
الصو�ن

م الخروج عن السنة، والمالحقة والمتابعة و�لصاق ته
واإلبعاد واالعتقال والسجن واالغت�ال، وكلها أسال�ب تفصح 
ي 

عن مدى خطورة المتصوفة كت�ار فكري فرض نفسه �ن
ي الوس�ط".    )١٧(المجتمع المغري�

ي الموسوم بـ "مواجهة 
ي الفصل الثالث من الباب الثاين

�ن
ي ا

لمغرب ال�وارث الطب�ع�ة وظهور التوترات االجتماع�ة �ن
ا مفهوما ١٤-١٢ه/ ٨-٦واألندلس (ق ً م)، يتكرر كث�ي

" و"األسافل"، ل�ن الباحث ال �ع�ي للقارئ العادي  "األعا�ي
 . ن ًحا لهذين المصطلحني  )١٨(أو غ�ي المتخصص ��

ة مجال الدراسة قد وع� العموم �ُ  الحظ؛ أن دول الف��
ي كث�ي 

قامت باألدوار المنوطة بها تجاە رعا�اها. فقد كانت �ن
ى، محاولة التدخل  ة إبان ال�وارث ال��� من األح�ان، حا�ن
ائح السف� من المجتمع،  للتخف�ف من وقعها ع� ال��
ح�ث كانت تفتح مخازنها أمام الفقراء والج�اع، األمر الذي 
�قلل من حجم الخسائر الد�موغراف�ة. ل�ننا نلحظ أن أغلب 
ي استشهد بها الدكتور عبد   إذ لم نقل جل النصوص الى�
الهادي الب�اض حول ال�وارث الطب�ع�ة تهم الحوا�ن دون 
ة محل  البوادي، إذ مازلنا ال نعلم هل قامت دول الف��
ي قامت بها  الدراسة، تجاە سكان البوادي بنفس األدوار الى�
. فهل مرُد هذا األمر إ� صمت المصادر  تجاە سكان الحوا�ن

ة الوس�ط�ة كلما تعلق األمر �سكان البوادي، فالح�ا
ي من 

االقتصاد�ة واالجتماع�ة والثقاف�ة لهؤالء السكان تعاين
غ�اب شبه تام؟ أم ذلك �عود إ� عقل�ة المؤرخ الوس��ي 
" تغي�ب" ح�اة األغلب�ة  ي

الذي يتحمل المسؤول�ة المرك��ة �ن
ن وكبار  المنتجة واالقتصار ع� تتبع ح�اة الخلفاء والسالطني

ن وشي�خ القبائل والفق ن عن القواد العسك��ني هاء المدافعني

ك  االخت�ارات المذهب�ة للدول الوس�ط�ة؟ سؤال نطرحه ون��
ة، ع� أن �جدوا له  ي هذە الف��

ن �ن اإلجابة عنه للمتخصصني
 جواًبا.                                                                                  

ي نظرنا ا
لمجهود ختم الباحث كتابه بخاتمة ال توازي �ن

ي سب�ل إخراج هذا العمل وال�شف ما 
الجبار الذي بذله �ن

ي سلوك وذهن�ات إ�سان المغرب 
لل�وارث الطب�ع�ة من أثر �ن

ي هذە الخاتمة 
ي المرحلة ق�د الدراسة، فهو قام �ن

واألندلس �ن
ب�يراد ملخص مقتضب لفحوى فصول وأبواب الدراسة ل�س 

 األعمال 
ً
األ�اد�م�ة تكون إال. ب�د أن خاتمة أي كتاب وخاصة

عبارة عن عصارة البحث أو الدراسة، ف�ي تحمل استنتاجات 
ي موضوعه 

ي خ�ج بها الباحث �ن العمل وأهم الخالصات الى�
وعة تفتح أبواًبا  بل أ��� من ذلك ف�ي تحمل �ساؤالت م��

ي هذە الخاتمة.                               
، وهذا ما ال نجدە �ن                           أخرى أمام البحث العل�ي

، عدم تخلصه من  مالحظةوتب�� أ���  ع� الباحث �ي
أسلوب أستاذە الدكتور إبراه�م القادري بو�ش�ش، فالقارئ 
لألطروحة ل�لحظ حضور شخص الدكتور إبراه�م القادري 

ي الدراسة.                                                            
                                       بو�ش�ش بقوة �ن

 



والحص�لة؛ أن هذە االنتقادات ال تنقص من ق�مة العمل 
ي أن نعلم أن الباحث ينطلق من شبه فراغ 

ء إذ �ك�ن ي
أي ��

ة  ي عاشها إ�سان الف�� ي فالمحن وال�وارث الى� تنظ�ي
ي  ي تعز فيها المادة الى� المذكورة" تقابل بصمت المصادر الى�

باحث أن �كشف من خاللها صورة من صور الدمار �مكن لل
ي درب 

ة �ن الذي استهدف اإل�سان و�يئته، مما �شكل ع��
ي تار�ــــخ ال�وارث المناخ�ة و�فسح مقابل ذلك 

تطور البحث �ن
ن والحدس وق�اس النصوص ببعضها، مع ما  المجال للتخمني

). وعسانا ٦٤�كتنف هذە العمل�ة من مزالق منهج�ة". (ص
ة هذا العمل، قد أضفنا إضافات إ� هذە أن نكون بقراء

ي قام بها الباحث عبد الهادي الب�اض، وساهمنا  الدراسة الى�
معه بالحد األدين المطلوب من أجل خدمة تار�ــــخ ال�وارث 
ي المغرب واألندلس خالل الحقبة المدروسة. 

الطب�ع�ة �ن
 مَ 

َّ
�َساِن ِإال ِ

ْ
ْ�َس ِلإل

�
ن ل

�
" وحسبنا أننا حاولنا وسعينا "َوأ ا َسَ�ٰ

ٍم َعِل�ٌم". 
�
لِّ ِذي ِعل

�
ْوَق ك

َ
 و"َوف
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�ف:  )١( ي تار�ــــخ الغرب اإلسال�ي (قراءات نقد�ة)،محمد ال��

 إصدارات �ن
                                                 .       ٣، ص٢٠٠٥، ال��اط، ١ج

                                       .                                                                                                                            ٣نفسه، صالمرجع  )٢(
                                                                                                                                                       المرجع نفسه والصفحة.  )٣(
"، مجلة  ال�وارث الطب�ع�ة والحتم�ة التار�خ�ة، محمد، "النا�ي )٤(

 . ٦٨ص، ١٩٩٠ـ  ١٩٨٩، ١٥كل�ة اآلداب، ال��اط، عدد 
 .٦٩) المرجع نفسه، ص٥(
 .١٩٩٢الصادر عن منشورات كل�ة اآلداب ال��اط،  )٦(
ي التار�ــــخ مرقونة بخزانة   رسالة )٧(

لن�ل دبلوم الدراسات العل�ا المعمقة �ن
 م. ١٩٩١ـ  ٦ـ ١٣كل�ة اآلداب بال��اط، بتار�ــــخ: 

للوقوف ع� غ�اب االهتمام بالمناخ وال�وارث الطب�ع�ة ع�� تار�ــــخ  )٨(
دل�ل األطروحات والرسائل الجامع�ة المسجلة لمغرب، يراجع: ا

ي بكل�ات المغرب 
ي  ١٩٩٤إ�  ١٩٦١�ن إ�  ١٩٩٥وملحقاە لسنى�

، منشورات جامعة محمد الخامس كل�ة اآلداب والعلوم ١٩٩٦
 . ٤اإل�سان�ة ال��اط، سلسلة دراسات بيبليوغراف�ة، رقم

قضا�ا تار�خ�ة رقم  ، سلسلة٢٠٠٢الصادر عن منشورات الزمن سنة  )٩(
 صفحة.  ١٣٥)، ٤(

ي اهتمت بموض�ع  )١٠( توجد مجموعة من الدراسات القطاع�ة الى�
ن إسكان، " المجاعات ال�وارث الطب�ع�ة نذكر منها: الحسني

ن اآلفات السماو�ة والجائحة اإل�سان�ة خالل الع�  واألو�ئة بني
المجاعات واألو�ئة " ضمن أعمال ندوة، الوس�ط شمال المغرب

ي 
، منشورات كل�ة اآلداب الجد�د، سلسلة ندوات تار�ــــخ المغرب �ن

 -. ٢٠٠٢، مطبعة النجاح الجد�د، الدار الب�ضاء،٤ومناظرات، ع، 
ها ع� عز الدين جسوس، " ال�وارث الطب�ع�ة واألو�ئة ومدى تأث�ي

ن  ن الرع�ة والسلطة الس�اس�ة خالل حكم المرابطني " العالقة بني
ي تار�ــــخ المغرب. ضمن ندوة، المجاعات واألو�ئة 
ي أحمد  -�ن

صد��
" ، ي

ال�وارث " ضمن أعمال ندوة، ال�وارث الطب�ع�ةالدجاين
،  الطب�ع�ة، آفة الجراد، ي

ه، مطبوعات أ�اد�م�ة  ١٤٠٩ر�يع الثاين
ن عثمان، " -الممل�ة المغ���ة، سلسلة الدور�ات.  الوقا�ة من �اسني

ن ابن الخوجة، " -" ضمن المرجع السابق. آفة الجراد  الجراد بني
از،  -"، ضمن المرجع السابق. الدراسات الحديثة ن ن ال�� محمد األمني

"، مجلة  حول المجاعات واألو�ئة بالمغرب خالل الع� الوس�ط"
، نفسه ١١١ـ  ٩٣، ص ١٩٩٣، ٢٨كل�ة اآلداب ال��اط، العدد 

ي المغرب خالل العصور القد�مة "
الجراد والج�ع واألمراض �ن

ي "، مجلة المناهل، عدد خاص بوالوس�
تج��ة اإلصالح �ن

. ولنفس ١٢٢ - ١٠٩، ص١٩٩١، ٧٠، ٦٩المغرب، العدد، 
ي المغرب«الباحث، 

"، مجلة كل�ة اآلداب، الطاعون األسود �ن
 .١٢٢ـ ١٠٩، ص ١٩٩١، ١٦العدد، 

Rosenberger et triki; «famines et épédémies ou maroc 
oux xvie siècle» le partie hesperis tamuda: vol XIV.  

 .٣٢٤، ص٢، جنفاضة الجرابابن الخط�ب،  )١١(
ي �حىي محمد بن  )١٢( ي التسل�م لما قدر � وق�ن ألي�

جنة الر�ن �ن
ي سنة 

، المتو�ن ه، تحقيق، د. صالح جرار،  ٨٥٧عاصم الغرنا�ي
، البش�ي والتوز�ــــع، طبعة   أجزاء.  ٣، ١٩٨٩دار الن��

ي التار�ــــخ خلصنا هذا ما  (١٣)
ي بحثنا لن�ل اإلجازة �ن

الدور االجتما�ي ، له �ن
مرقونة، السنة الجامع�ة  �سخة، (لمتصوفة الع� المراب�ي 

٢٠٠٨.( 
ي المغرب واإلسال�ي عز الدين، أحمد مو�،  )١٤(

النشاط االقتصادي �ن
وق، الطبعة األو� هـ ٦خالل القرن  ، ١٩٨٣هج/  ١٤٠٣، دار ال��

 .٢٩٦ص
، ٢٧٦-٢٧٥...م. س، صال�وارث الطب�ع�ةعبد الهادي الب�اض:  )١٥(

ي منهج التكافل االجتما�ي نفسه: "
تجل�ات المقار�ة الوس�ط�ة �ن

ي كتاب:   ضمن"، لمتصوفة مغرب الع� الوس�ط التصوف السىن
ي للوسط�ة واالعتدال ي تار�ــــخ المغرب، �سق نموذ��

، تقد�م �ن
 

 
اف: د. ابراه�م القادري بو�ش�ش، منشورات الزمن، سلسلة  و���

فات،   .٢٣٣ص، ٢٠١٠، الدار الب�ضاء، ٢٧��
)١٦(  ،  ٦٠٣عبد � محمد بن عبد ال���م الفا�ي (ت.  أبو التم��ي

ي مناقب العباد بمدينة فاس وما �ليها من ه)،  ٦٠٤أو
المستفاد �ن

�ف، ال��اط، البالد ، ١، ج٢٠٠٢، دراسة وتحقيق، محمد ال��
 .٢٣٥ص

ي : "القادريبو�ش�ش، إبراه�م  )١٧(
حول محن المتصوفة المغار�ة �ن

اير ٨١، ٨٠"، مجلة المناهل، عدد�ي الع� المراب ، ٢٠٠٧، ف��
ي المغرب، ج

 .٤٨، ص١خاص بالزوا�ا �ن
" و" )١٨( " �قصد بهما المجال الذي تحتله األسافلمفهوما "األعا�ي

ن وك�ف�ة تنظ�م العالقة  عال�ة النهر وسافلته، وحول المصطلحني
ة،  ي الحقبة موض�ع الدراسة يراجع: بنم�ي

ن العال�ة والسافلة �ن بني
ي تار�ــــخ الباد�ة بالمغرب  النوازل والمجتمع: ، عمر 

مساهمة �ن
ي م) ١٥ـ  ١٤ه/  ٩ـ  ٨الوس�ط (ق

، دبلوم الدراسات العل�ا �ن
 ٣٩٥، (مرقونة)، ص، ١٩٨٩ـ  ١٩٨٨التار�ــــخ، كل�ة اآلداب ال��اط، 

 .٣٩٦ـ 


