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مقدمة
يُع ّد ال َّنظر يف ِ
مل يف الكيفيّات التي واجه بها
عرب املايض بخصوص األوبئة وتأثرياتها يف املجتمعات ،والتأ ُّ
ة نافع ً
أسالفنا الجوائح ،مهم ً
ة للبحث األكادميي يف الظروف االستثنائية التي يعيشها العامل بسبب الوباء
املسترشي (مرض فريوس كورونا  2019املعروف بـ  ،)COVID-19من أجل دراسة ما وصلنا من أخبار وتآليف
وشهادات الستخالص دروس بليغة تفيدنا يف الحارض ،ورمبا يف املستقبل أيضً ا .وهذا ما يحفِّزنا لتخصيص هذا
الطب العريب ويف تاريخنا الثّقايف واالجتامعي ،باالعتامد عىل
البحث لدراسة الوباء وسبل التّحرز منه يف
ّ
مادّة تراثية ،طب ّية وعلم ّية وتاريخ ّية ،تتم ّيز بالرثاء والتنوع.
يتألّف هذا البحث من ثالثة أقسام:
1.مقدّمات تهدف إىل تحديد بعض األلفاظ واملفاهيم واملصطلحات املركزية باستكشاف الحقل الداليل
حفر يف سياقات استعاملهام يف الرتاث العريب الكالسييك ،وإبراز
حي الوباء والجائحة عرب ال َ
ملصطل َ
املجال العلمي الذي تجري فيه املعركة ضد الوباء ،وهو البيولوجيا ،وتحديد عالقة علوم الحياة بالطب.
2.توصيف مخترص للتأليف العريب ،الطبي والتاريخي ،حول األوبئة ،باالستناد إىل مقاربة مزدوجة تعتمد
منهجية تاريخ العلوم والطب وأسلوب التاريخ الثقايف .ويف هذا السياق ،سننظر يف كتاب متميّز
للطبيب والعامل الفلسطيني محمد التّميمي ،من رجاالت القرن الرابع الهجري /العارش امليالدي.
َفش
3.ونتدارس يف األخري يف عجالة آثار الخراب الدميوغرايف الناتج من طاعون املوت األسود الذي ت
ّ
يف منتصف القرن الثامن الهجري /الرابع عرش امليالدي يف آسيا والعامل اإلسالمي وأوروبا ،وشكّل
عامل من عوامل الرتاجع الحضاري الذي أصاب املنطقة العربية(((.
ً
قبل االنكباب عىل هذه املواضيع ،نثري االنتباه إىل بعض القضايا العملية والنظرية التي تكتيس أهمية بالغة
يف الوضعية الحالية ،آملني أن تكون موضوع اهتامم ونظَر ،وهي:
أي وقت مىض،
1.أمر أسايس يهم مستقبلنا كأ ّ
مة عربية ،والوضع الحايل يجعله شأنًا مصرييًا أكرث من ّ
نذكِّر به من ناحية مبدئية رغم انعدام رشوطه را ِ
ه ًنا :رضورة املبادرة إىل تأسيس منظومتنا القومية
املستقلة للعلوم والتكنولوجيا ،ملواكبة السعي الدؤوب للشعوب العربية إىل تحقيق االنتقال
الدميقراطي ،وإىل بناء تنمية اقتصادية واجتامعية معت ِ
مدة عىل املعارف العلمية وتجسيداتها
التكنولوجية تضمن لإلنسان العريب التّحرر من التبعيّة وتحقيق ال ّنمو املنشود.
2.الدعوة إىل استحضار املعرفة التاريخية ،تلك الحارضة /الغائبة يف ثقافتنا ،ال سيّام يف ارتباطها
باملعارف العلمية والطبية .رغم تعدّد الدعوات يف ثقافتنا الحديثة لالهتامم بالتاريخ واالنتباه لتأثري
الزمن ،فإن الوعي ب ِ
هيْ ِكل رؤيتنا
فعل التاريخ – وال أعني نزعة تاريخانية صارت تثري الشبهات – ال يُبَ ْنني وال يُ َ
سويّة مع املايض .إن ضعف الوعي
للعامل ،وفهمنا لوجودنا يف ال ّزمن املتح ّرك مبا يكفل لنا عالقة َ
بالتاريخ وبفعل الزمن من أهم عوامل ذهول ثقافتنا عن إدراك أثر الزمن ،وأهميّة التفسري التاريخي،
ورضورة األخذ مبسببات الظواهر.
والسل والكولريا واملالريا وغريها ،نظ ًرا إىل الحيز الضيق املتاح يف الدراسة .يقول
ّ
جدَري والحصبة
1
ّ
سنخص بالذّكر وباء الطاعون مثالً ألوبئة املرحلة الوسيطة كال ُ
ها بها يف الهالك ،وإال فكل
يف هذا الصدد يبرغملا خرؤملاو بيدألاواألندليس القايض عياض (ت544 .هـ1149/م)« :الوباء عموم األمراض ،فسميت طاعونًا لشَ بَ ِ
ه َ
ويدل عىل ذلك أن وباء الشام الذي وقع يف ِ
ّ
عمواس إمنا كان طاعونًا» (ذكره محمد زكريا الكاندهلوي يف :أوجز املسالك
طاعون وباء وليس كل وباء طاعونًا []...
إىل موطأ مالك ،تحقيق تقي الدين الندوي (بريوت :دار القلم ،)2003/1424 ،الجزء  ،15ص )667؛ لالطالع عىل دراسات عامة حول األوبئة يف التاريخ العريب ،يرجى
مراجعة :سلامن قطاية« ،األوبئة يف الطب العريب» ،الرتاث العريب (دمشق ،اتحاد الكتاب العرب) ،السنة الثانية ،العدد ( 7نيسان /أبريل  ،)1982ص 69-54؛ سعود
محمد العصفور« ،الكوارث واألمراض واألوبئة يف العرص اململويك» ،املؤرخ املرصي (جامعة القاهرة) ،العدد  ،)2008( 32ص 325-269؛ محمود الحاج قاسم محمد،
البيئة واألوبئة يف الرتاث الطبي العريب اإلسالمي (املوصل :دار ماشيك للطباعة والنرش؛ نينوى :رابطة التدريسيني الجامعيني.)2020 ،

1

هنم زّرحتلا لبسو ءابولاةسارد

3.استرشاء الوباء الحايل يذكّر مبا حصل يف املايض حني رضب وباء الطاعون املنطقة العربية ،وشكّل
رئيسا لالنحسار الحضاري الذي نزل بنا يف نهاية العصور الوسطى ،حني بدأ خروجنا من التاريخ
عامل
ً
ً
بفعل التأثري الكاسح الذي أحدثه هذا العامل املركزي يف تاريخنا الدميوغرايف واالجتامعي وتفاعله
حا لفهم االنهيار الالحق .من هنا ،فإن الطاعون ،الوباء
مع عوامل داخلية وخارجية أخرى ،فصار مفتا ً
ج ًل يف املستقبل البرشي إذا استفاق
محتَ َ
ف ًرا و ُ
األعظم ،ال ينتمي إىل املايض فحسب ،بل قد يكون ُ
م َ
س َّ
وعاد إىل مزاولة حصاده الرهيب .يحتِّم علينا ذلك التنبيه إىل األهمية الكبرية للبحث املتعدّد االختصاصات
يف التاريخ الوبايئ للمنطقة العربية؛ ليس إلرساء «تفسري طبي للتاريخ» ،بل للحفر يف أحد عوامل
جمع املعطيات املفيدة يف فهم الطاعون
الرتاجع التاريخي الذي أملّ بنا منذ القرن الخامس عرش ،ول َ
تفش الطاعون من
مة يف الحارض ،وذلك يف ضوء العنارص التالية :أ)
ّ
كمعضلة من معضالت الصحة العا ّ
(((
ٍ
ألمراض كامنة ،ج)
ور
جديد إمكان وارد إذا طَفَر فريوسه الكامن  ،ب) ال يوجد لِقاح مضا ّ
د ألن اللقاحات ال ت ُط َّ
وف من استعامله يف حرب بيولوجية محتملة ،د) أثبت تحليل الحمض ال ِّريبي ال َّنووي امل ُستعاد من
التخ ّ
ما للفصيلة الح ّية
بقايا فريوس «طاعون املوت األسود» أن هذا املركّب العائد من زمن مىض مطابق متا ً
مهم للبحث األكادميي فحسب ،بل تندرج يف
عا
اليوم .بالجملة ،إن دراسة أوبئة املايض ليست موضو ً
ً
ترسانة اإلجراءات املعتمدة ملواجهة سيناريو الكارثة املحتملة يف املستقبل.

أول :ألفاظ ومفاهيم ومصطلحات
ً
السبب والنتيجة ،الفريوس والوباء
ِ
املنتش يف أرجاء العامل منذ أواخر  2019هو مرض فريوس كورونا  2019املعروف بـ ،COVID-19
االعتالل الوبايئ
جا :ت َرخيمة مخترصة هي  SARS-CoV-2اشتُقّت من الحروف األوائل لعبار ٍ
ويح ِ
ة أطول هي:
مل
ً
اسم علم ًيا مزدو ً
 ،Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2مقابلها العريب هو« :املتالزمة التنفسية الحادَّة
والوخيمة التي يتس ّبب فيها الفريوس التاجي الثاين»((( .يُع ّد هذا املرض استمرا ًرا لسقمٍ سابقٍ تس ّبب فيه
النوع األول من الفريوس التاجي  SARS-CoV-1الذي أصاب نحو مثانية آالف شخص يف آسيا الرشقية يف
 2003 - 2002ومل ينترش عىل نطاق واسع؛ وتلته متالزمة الرشق األوسط التّنفسية Middle East Respiratory
 Syndrome Coronavirus, MERS-CoVالتي استرشت عام  2012ورسعان ما انطفأت جذوتها .يجدر بنا التذكري أن
ح مضاد.
األبحاث الوبائية التي أطلِقت بفعل تدفّق املرضَ ني األخريين مل تكلّل باكتشاف لقا ٍ
ينتمي العامل املسبّب ملرض املتالزمة التنفسية الحادّة بأنواعه الثالثة إىل فئة الفريوسات .يجد لفظ
م ،وتحيل يف العلوم البيولوجية عىل العامل ُ
املمرِض الشديد
فريوس((( أصله يف كلمة التينية تعني الس ّ
الصغر الذي ال يُرى اليوم بغري املجهر اإللكرتوين .تتكاثر الفريوسات وتتوالد باالستيطان يف خاليا الكائنات
 2يعرف علامء الفريوسات بوجود فريوس الطاعون يف حالة كمون يف حيوانات تعيش بيننا ،وأن إصابات برشية تحدث من حني إىل آخر .كام يعرفون بشأن استرشائه
يف الكالب األليفة يف جنوب غرب الواليات املتحدة األمريكية ،ينظر:
Centers for Disease Control and Prevention, “Maps and Statistics: Plague in the United States,” accessed on 11/6/2020, at: https://bit.ly/3fkllzh
 3تختلف هذه العبارة عن تلك التي اختارها مكتب تنسيق التعريب التابع للمنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم يف معجم نرشه مؤخ ًرا ملصطلحات مرض
فريوس كورونا ،وهي" :فريوس كورونا املرتبط باملتالزمة التنفسية الحادة الشديدة نوع  ،"2ينظر:
Dictionary of COVID-19 Terms (English - French - Arabic) (Rabat: Arab League Educational, Cultural and Scientific Organization, Bureau of Coordination of
Arabization, 2020), pp. 16, 52, accessed on 8/6/2020, at: https://bit.ly/2XFn7Fd
لسع) الذي تقرتحه بعض
4
ُ
ح َ
س ُّ
ع ِّرب لفظ "فريوس" وع ّ
ح َ
م ك ُِّل يشء يَلْدَغ أو يَ َ
مت ،ويعني ُ
مة" (جُ .
م استعامله بسبب غياب مقابِل عريب ،بعدما عجز لفظ "ال ُ
عا للكلمة اإلنكليزية فايروس ،خاصة يف اإلعالم .عىل سبيل املقارنة ،لدينا مثال
املعاجم عن تعويض اللفظ املع ّرب .ورغم توافر اللفظ العريب ،نالحظ انتشا ًرا واس ً
عطارِد وال ُّزهرة
يحسم الجدال يف هذا املضامر :أطلق الناطقون بالعربية منذ قديم الزمان أسامء عربية عىل الكواكب الخمسة السيّارة املعروفة يف زمنهم ( ُ
واملريخ وامل ُشرتي وزُحل) .وحني توقف إنتاج العلم بالعربية ،مل يجد أحفادهم غضاضة يف استيعاب أسامء الكواكب املكتشفة يف  1781و 1847و 1930وع ّربوها كام
سمها من اكتشفوها :أورانوس ونِبْتون وبلوتون .فلامذا التأرجح بني فريوس وفايروس؟
ّ

2
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عا من األمراض ،مبا فيها بعض أصناف الرسطان.
الحيّة من حيوان ونبات وت ُع ّد مباليني األنواع ،وتسبِّب طيفًا واس ً
درِس منها بضعة آالف من األنواع منذ اكتشافها يف  .1898ويختص بدراسة تلك الكائنات املثرية للحرية «علم
ُ
الفريوسات» ،أحد تخصصات البيولوجيا.
ينتمي الفريوس إىل فئة من الكائنات املجهرية تضم أيضً ا البكترييا وامليكروب .يُستعمل هذان اللفظان
مع ّربني لغياب مقابِل عريب مناسب .تتوفّر العربية عىل لفظ له داللة مجاورة هو الجرثوم ،لكنه ال يفي

بالغرض وحده ،ألن األمر يتعلق بلفظني ال ميكن دمجهام ،وألن الداللة األصلية للجرثوم تحيل عىل «أصل
الحي املجهري املسبّب للمرض (بعض أصناف امليكروب والبكترييا)
اليشء ومصدره»((( .أما معاين الكائن
ّ
مر (وظيفة بعض البكترييات الحميدة) فهي دالالت حديثة انبثقت يف
والتفاعل الكيميايئ املؤدّي إىل التخ ُّ

الثّقافة العلم ّية يف سياق بروز البيولوجيا املجهريّة يف أواخر القرن التاسع عرش .يف نفس السياق ،كان

لفظ ( Germeجرثوم  Germو Germenباإلنكليزية واألملانية عىل التوايل) يف متناول باستور وهو يجري

مر ،لكنه فضّ ل املصطلح العلمي ميكروب .إن امتالك املصطلح يف حد ذاته عالمة مميّزة للغة
أبحاثه يف التّخ ّ

العلمية من اللغة الطبيعية(((.

الوباء والجائحة :املصطلح الحارض واملصطلح املتواري
يجدر أيضً ا أن من ّيز بني الوباء والجائحة ،مثلام هو الحال يف اللغات األجنبية التي تستخدم لهام مصطلحني
متباينني هام  (((Epidemicو .(((Pandemicيناسب لفظ الوباء مقابله األجنبي ،ويعني أزمة صحية حادّة طويلة
األمد نسب ًيا وناتجة من مرض شديد العدوى ورسيع االنتشار يصاب به عدد كبري من الناس جامعةً ،وينترش يف
منطقة جغرافية واسعة ،وكأن الوباء مرض البيئة ،يصيب البيئة فيتأذّى اإلنسان .غري أن الفَعاليّة الداللية للفظ
عا
ول الوباء إىل وباء أعظم ،أو كام يقال اآلن وباء عالَمي ،مبعنى املرض الذي يصيب الناس جمي ً
تخبو حني يتح ّ
أو عىل األقل نسبة عالية جدًا من الساكنة ،يف ظروف استثنائية.
من أجل اختبار هذه الخالصة ،أخضَ عنا الزوج املصطلحي إىل تحليل معجمي انطالقًا من قاعدة بيانات معجم
الدوحة التاريخي للغة العربية – املرشوع األكادميي القومي الذي يقوده املركز العريب لألبحاث ودراسة
تبي أن لفظ وباء و َرد يف التأليف العريب منذ بداية
السياسات ((( -وتابعنا األمر يف املعاجم العربية األخرى(ّ .((1
كل شجر ٍ
عه (كتاب العني للخليل بن أحمد) .وقد تبع
جرثوم يف املعاجم العربية :أصل ِّ
ة يجتمع إليها ُّ
مجتم ُ
التاب ،وجرثومــة كل يشء :أصله و ُ
ج ْرثو َ
مة والــ ُ
 5تعني ال ُ
هذا التعريف معظم املعجميني :أبو الحسن عيل بن إسامعيل بن سيده يف املحكم واملحيط ،ومحمد بن يعقوب الفريوزآبادي يف القاموس املحيط ،والصاحب
بن عباد يف املحيط يف اللغة ،وأبو نرص إسامعيل بن حامد الجوهري يف تاج اللغة.
ح ِييَّات) لرتجمة "ميكروب" ،ومل يكتب لهذا االجتهاد النجاح لسبب بديهي .ويف سياق مامثل ،يؤدي التحليل املعجمي للجرثوم
ِي" (جَ .
 6اقرتح أحد الدارسني " َ
حي ٌّ
غي تركيبه بفعل جرثومــي [يعني امليكروب] أو
جرث َم
َّ
يف معجم اللغة العربية املعارصة إىل الخلط بني امليكروب والبكترييا (ينظر التعاليق بني حارصتني)َ " :
الش َءّ ،
د العضوية امليِّتة أو الع ِ
فنة [كذا!]،
ج ْرثوم أحد الكائنات الدقيقة وحيدة الخليّة ،متعدّد األنواع واألشكال قد يعيش بشكل مستقل وقد يتغذّى عىل املوا ّ
بكتريي؛ وال ُ
م الجراثيم:
ال يُرى بالعني املج ّردة؛ كائن
ور أو لولبي [يعني البك ِترييا] ،يُس ِّبب األمراض [ليست كل البكترييات ضا ّرة]؛ عل ُ
مجهري ذو خل ّية واحدة شكله مستطيل أو ُ
ّ
مك ّ
الطب [كذا!]" ،ينظر :أحمد مختار عمر ،معجم اللغة العربية املعارصة (القاهرة :عامل الكتب ،)2008 ،الجزء
علم يدرس الجراثيم [امليكروب] أو البكترييا كفرع من فروع
ِّ
األول ،ص  ،358شوهد يف  ،2020/6/8يفhttps://bit.ly/379gYEp :
تفش موض وبايئ يصيب – أو يتّجه إىل إصابة –
 7يُع ّرف الوباء  Epidemicيف القسم الطبي من معجم مرييام ويبسرت للغة اإلنكليزية كام ييل" :الوباء (اسم):
ِّ
عدد كبري من أفراد ساكِنة ،أو جامعة أو منطقة بصفة غري عاديّة ويف نفس الوقت" ،ينظر:
“Epidemic (noun): an outbreak of epidemic disease affecting or tending to affect an atypically large number of individuals within a population, community,
or region at the same time,” Merriam-Webster, accessed on 11/6/2020, at: https://bit.ly/2YBKrTH
تفش مرض يحدث يف مدى جغرايف واسع ويصيب نسبة مرتفعة من
 8يُع ِّرف معجم مرييام ويبسرت للغة اإلنكليزية  Pandemicكام ييل" :الجائحة (اسم):
ّ
الساكنة بصفة استثنائية" ،ينظر:
”“Pandemic (noun): an outbreak of a disease that occurs over a wide geographic area and affects an exceptionally high proportion of the population,
Merriam-Webster, accessed on 11/6/2020, at: https://bit.ly/37qIwVM
 9حول التصور العام ملعجم الدوحة التاريخي للغة العربية ،ينظر :نحو معجم تاريخي للغة العربية (الدوحة /بريوت :املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات،
.)2014
حة يف معجم الدوحة التاريخي ويف املعاجم العربية الرئيسة.
 10تقدّم الفقرة  3أسفله معطيات
ّ
حي الوباء والجائِ َ
مفصلة عن التحليل املعجمي ملصطل َ

3

هنم زّرحتلا لبسو ءابولاةسارد

وبَأٌ» (اسم)،
القرن الثّالث قبل الهجرة .كام يبدو من معاين األلفاظ التي تشرتك معه يف الجذر – نخص بالذّكر « َ
ِيئ» ِ
(صفَتان مش ّبهتان) – فإن املصطلح واأللفاظ املتّصلة به تنطوي عىل داللة املرض العام
ِئ» ،و» َ
« َ
وب ٌ
وب ٌ
ِ
املنتش ،وتك ّرست تلك الداللة يف االستعامل اللغوي العام ويف التأليف الطبّي .كام تتأكّد نفس الخالصة عند

استقراء املعاجم العربية ،منذ كتاب العني للخليل بن أحمد الفراهيدي (ت170 .هـ786/م) يف نهاية القرن
الثاين الهجري ،وصولً إىل تاج العروس ملرتىض الزبيدي (ت1205 .هـ1790/م) يف نهاية القرن الثامن عرش.
وكل
ّ
تعكس املفاهيم الرئيسة املرتبطة بالوباء يف املعاجم العربية ثالث دالالت :الوباء ال ّرديف للطاعون،
ساموية (تنجيم) أو أرضيَّة (طبيعة) .استُ ِ
م ّد املعنى الثالث
هواء
ٍ
جوهر ال َ
ألسباب َ
مرض عام ،وفَساد يعرِض ل َ
الذي تأخر ظهوره من املؤلفات الطبية ويستَند إىل تفسري طبيعي (محمد التَّميمي املقديس وعيل
ِ
عكَسه جالل الدين السيوطي يف
القريش بن النفيس :املاء
اآلسن) أو تنجيمي (تشكيالت الكواكب) ،وهو ما َ
مقاليد العلوم(.((1
و ًرا يف مفهوم اللفظ ال ِ
يسم الحقل الداليل ملصطلح الجائحة ،ألسباب متَّصلة
وع الذي يربِز تط ُّ
لكن هذا التن ّ
بالتباين الحاصل بني االستعامل اللغوي والتقعيد املعجمي ،حتّى غدت الفعال ّية اللغوية متقدّمة عىل ما
منا املطابِق لعرصنا وللِساننا
مه املعاجم .تربز هذه الحالة النموذجية أننا ال منِلك إال معاجم أجدادنا ،و ُ
معج ُ
تض ُّ
الح ّر واملتفا ِ
عل مع عالَ ِ
مه مل يولَد بعد .نأمل أن يوفّر معجم الدوحة التاريخي عند اكتامله ،مبا ميثّله من زخم
غري مسبوق يف العمل املعجمي العريب املعارص ،الرشوط األكادميية والحوافز املعنوية ليك يبزغ نور
معجم لغوي شا ِ
ور اإلمكانات الكبرية للغته.
مل يطابق عرصه ويط ّ
عرِفت الجائحة يف الثّقافة العربية قبل اإلسالم بأنها الشِّ دة واملصيبة واآلفة العظيمة التي تستأصل الصحة
ُ
واملال والثِّامر ،نازِل ٌ
تحل باإلنسان يف أمالكه أو صحته ،ومثالها السامي توفّره النوازل البيئية واملناخيّة
ّ
ة
والفنت االجتامعية .مل يتغري هذا املعنى يف شواهد اللفظ بني بداية القرن الرابع قبل الهجرة ونهاية القرن
الثاين الهجري ،كام نشهد ثبات ًا مامثِ ًل ملفهوم املصطلح يف املعاجم املختلفة منذ املرحلة القدمية إىل
ولة – وضمنها املعاجم املعارصة – عن
اليوم .وبالنتيجة ،عجز لفظ الجائحة الذي تعكسه املعاجم املتدا َ
ّ
من الوباء ويتجاوزه .لقد بقي
مسايرة االنتقال من الوباء إىل ما يفوقه (الوباء العاملي)،
ليدل عىل ما يتض ّ
اللفظ مح ّنطًا جا ِ
ّ
يدل عليه
مدًا يف معانيه القدمية ،ومل يتك ّرس استخدامه يف التداول العريب مقاب ًِل ملا
 ،Pandemicاملصطلح األجنبي الذائع الصيت يف أيامنا .بقي أن نضيف أن املصطلح األجنبي نشأ للتعبري عن
مفهوم حديث( ((1مل يتوافر للثقافة الطب ّية العربية الكالسيكية ،وكان هذا العنرص سب ًبا جزئ ًيا يف غياب الطفرة
املنشودة يف الداللة املوروثة ملفهوم الجائحة .غري أن هذا ال يعفي عملنا املعجمي من وِزر التّقاعس عن
شحن مصطلح الجائحة مبا يؤدي به إىل التعبري ،وبصورة متطابقة يف االستعامل ويف املادة املعجمية،
عن الوباء العاملي .ولنا يف معجم
متخصص رأى النور قبل أسابيع بعض العزاء ،ولعلّه يكون بداية الغيث(.((1
ّ
بي :يتجاوز استعامله الداللة التي
يوجد مصطلح الجائحة يف وضع معلّق اليوم وينطوي عىل تناقض ّ
يضفيها عليه التعريف املعجمي التقليدي ،ويطابق املصطلح عىل أرض الواقع مفهوم الوباء العاملي ،غري
أن تعريفه يف املعاجم مطابق للتعريف القديم .ويف هذه الحالة كام يف غريها ،تقدَّم االستعامل عىل
التقعيد املعجمي ،وتلك خاصية تشرتك فيها أعداد وفرية من مواد املعاجم العربية املعارصة ،التي تعتمد
م ِ
ويَّة أَو أرضية" ،يراجع :عبد الرحمن بن أيب بكر السيوطي ،معجم مقاليد العلوم يف الحدود
َساد يعرض لجوهر الْ َ
س َ
واء ألسباب َ
 11ع ّرف السيوطي الوباء بأنه "ف َ
ه َ
والرسوم ،تحقيق محمد إبراهيم عبادة (القاهرة :مكتبة اآلداب ،)2004 ،ص .187
الكل أو
ّ
 12أصل  - Pandemicالذي بدأ استعامله يف أواسط القرن السابع عرش -هو اللفظ اإلغريقي املركّب  )πάνδημος (Pandēmosالذي يتألف من =( pan
املجموع) و =( dēmosالناس أو الشعب) ،ينظر:
merriam-webster, accessed on 8/6/2020, at: https://bit.ly/3f0m6xb
 13ع ّرف معجم مصطلحات مرض فريوس كورونا الذي وضعه مكتب تنسيق التعريب التابع للمنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم مصطلح الجائحة كام ييل:
ريا من الناس" ،ينظر:
جائِ َ
"َ = Pandemic, pandémie
حةٌ ،وباء ينترش بشكل واسع ،ويجتاح عدة دول أو قارات ،ويصيب عددًا كب ً
Dictionary of COVID-19 Terms (English-French-Arabic), p. 44.

4

اهتايعادتو انوروك | 22وينوي /ناريزح 22  22

ول الدالالت( .((1وتؤكِّد
ور املفاهيم وتح ّ
عىل املعاجم القدمية وتعكس معانيها ،فعجزت عن التعبري عىل تط ّ
يل.
املعطيات التي سنعرضها تلك الخالصة بوضوح ج ّ

الوباء والجائحة يف معجم الدوحة التاريخي للغة العربية ويف املعاجم العربية
يؤكِّد تحليل الحقل الداليل للفظَي الوباء والجائحة يف معجم الدوحة التاريخي ويف املعاجم العربية،
الكالسيكية منها واملعارصة ،الخالصات املذكورة سابقًا.
اء [اسم]  232 -ق.هـ397/م
– َ
وبَ ٌ
ش(.((1
وبَا ُء :امل َ َر ُ
ض ال َ
عا ُّ
ال َ
م امل ُ ْنتَ ِ ُ
ها» ،منسوب إىل ِ
ي امل َا ِ
ن قَ ْريَ ٌ
ُس
َي؟›« :الضَّ أْ ُ
[الشاهد :قَال ْ
ِيب أَبَا َ
وبَا َء ِب َ
سأَلَ َ
ة َل َ
ها َ
ها ‹أَ ُّ
وقَ ْد َ
لخ ٌْ
هند بنت الخ ّ
َت تُج ُ
اإليّاديّة ،وهي فصيحة من العرص الجاهيل](.((1
وبَأٌ [اسم]  -11هـ632/م
– َ
ش.
وبَأُ :امل َ َر ُ
ض ال َ
عا ُّ
ال َ
م امل ُ ْنتَ ِ ُ
[الشاهد :لَبيد بن ربيعة العامري؛
و ِ
سقَى
ج ٍدَ ،
مي بَ ِني َ
وأَ ْ
َ
م ْ
سقَى قَ ْ

ن ِ
ق َبائِ َل ِ
ه َل ِ
ل
وال َ
م ْ
َيا َ
نُ ْ ً

وبَـــــالِ](.((1
َــصيَّفُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو ُ
َر َ
وت َ
و َل َ
يَ ،
ه ب َِل َ
م ْربَـــــعــاَ ،
وهُ َ
ســـ َ
وبَ ٍإُ ،
عـــ ْ
م َّ
ِئ [صفة مشبّهة]  -9هـ630/م
– َ
وب ٌ
ِئ ِ
وبَا ِء.
م َ
ن األَ َ
وب ُ
ري ال َ
ال َ
ماكِنِ  :ال َك ِث ُ
يِ « :
ض رِي ِ
سو ِ
ُطيفي امل ُرادي؛ ق َ
مسيك الغ
ف َنا
مى أَ ْر َ
ي أَ ْر ُ
ض أَبْ َ َ
[الشاهد :فَ ْروة بن ُ
ُس َّ
ل ﷺ أَ ْرضً ا ت َ
َال يَشْ كُو لِل َّر ُ
ّ
ه َ
(((1
و ِ
وق َ
وبَا ًء شَ ِديدًا». ]،
َال :إِ َّ
ن ِب َ
وإِنَّ َ
ها َ
و ِبئَةٌ؛ أَ ْ
ها َ
ريتِ َناَ ،
َ
م َ
ِيئ [صفة مشبهة]  -نحو 13هـ634/م
– َ
وب ٌ
ب ُء ِ
وغ ْ ِ
وبَا ِء.
َي َ
م َ
و ِ
و ِخي ُ
وا ِر ِد َ
ن امل َ َ
ال َ
ري ال َ
ها :ال َ
م ،ال َك ِث ُ
الصدّيق
[الشاهد :أبو بك ٍر ِّ
جل عبد القادر املهريي حرص املعاجم العربية الكالسيكية (مثل لسان العرب) عىل االستفادة من النشاط العلمي يف عرصها الستحضار ألفاظ جديدة ،غري أن
 14س ّ
ما بإيالء األولوية لعربية خالصة تعكسها لغة القرآن وكالم العرب األصيل ،ينظر:
هذا التوجه بقي محكو ً
Abdekader Mehiri, “The Arabic Language: Its Linguistics and Philology,” in: The Different Aspects of Islamic Culture, vol. 5: Culture and Learning in Islam,
;Ekmelddin Ihsanoglu (ed.) (Paris: Unesco Publishing, 2003), p. 47
حول التقليد املعجمي العريب ،يراجع :رمزي منري بعلبيك ،الرتاث املعجمي العريب من القرن الثاين حتى القرن الثاين عرش للهجرة (الدوحة /بريوت :املركز
العريب لألبحاث ودراسة السياسات.)2019 ،
15

املنصة اإللكرتونية للمعجم لالطالع عىل شواهد اللفظ :معجم الدوحة التاريخي للغة العربية" ،مداخل معجمية" ،شوهد يف  ،2020/6/11يف:
تراجع
ّ
https://bit.ly/3eclDb6

16

إسامعيل القايل (ت356 .هـ) ،األمايل ،تحقيق محمد عبد الجواد األصمعي (القاهرة :الهيئة املرصية العامة للكتاب ،)1975 ،الجزء الثالث ،ص .120

17

رشح ديوان لبيد بن ربيعة العامري ،تحقيق إحسان عباس (الكويت :وزارة اإلرشاد واألنباء ،)1962 ،ص .93

18

أحمد بن حنبل ،مسند اإلمام أحمد ،تحقيق شعيب األرنؤوط وآخرين (بريوت :الرسالة ،)1995 ،الجزء  ،25رقم الحديث  ،15742ص .18
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ك ِ
ف ِت ِ
هالِ َ
ق َ
ه:
مخَالَ َ
َال يَ ْذكُ ُر أَ َّ
و َردُوا امل َ َ
و َ
ِي ﷺ َ
ع ْن َد ُ
ن قَ ْ
م ال َّنب ِّ
م
ن قَ ْد أَ َ
موا أَ ْ
ِص َل ِح ِ
م يَ ْ
تب َ
ه ْ
أَلَ ْ
علَ ُ

مــشَ ا ِ
ع ِ
ث
و َ
مو ٍر قَ ْد َ
و َر ِّ
َ
ن َ
د أُ ُ
خلَ ْ

م امل َ َرا ِ
ه ِ
م ِ
وا ِردًا ِ
ث](.((1
و َر َ
عا ُ
د ُ
وأَ ْر َ
وخَا َ
ه ْ
ه ْ
وبَا ًءَ ،
فَأَ ْ
وهُ َ
م َ
مـــ َ
ما قَــــــــــــــــــــــــ ْد أَبَــ ْ
م ْرضُ ها.
م.
ّ
– كتاب العني للخليل بن أحمد الفراهيدي :الــوباء الطّاعون،
ٌ
م َرض عا ّ
وأرض َ
وبِئة ،إذا كرث َ
وكل َ
– مفاتيح العلوم ملحمد بن أحمد الخوارزمي الكاتب (ت387 .هـ997/م) :الوباء مرض عام ،وجمعه األوباء.
ٍ
م.
كل
وبا ُء الطاعون وقيل هو ُّ
مرض عا ٍّ
– املحكم واملحيط األعظم البن سيده (ت458 .هـ1066/م) :الــ َ
م َر ٍ
م.
وبَأُ الطاعون ،وقيل هو ُّ
ض عا ٍّ
كل َ
– لسان العرب البن منظور (ت711 .هـ1311/م) :ال َ
سام ِ
ويَّة أَو أرض َّية.
َساد يعرض لجوهر ال َ
هواء ألسباب َ
وبَا ُء ف َ
– مقاليد العلوم للسيوطي (ت911 .هـ1505/م) :الــ َ
– التوقيف عىل مهامت التعاريف للمناوي (ت1031 .هـ :)1622/الــوباء فساد يعرض لجوهر الهواء ألسباب
ساموية أو أرضية.
– كشّاف اصطالحات الفنون والعلوم للتَّهانَوي (ت1191 .هـ1777/م) :الــوباء ( :)Plague, Epidemicوباء عام،
املوت العام .وقال األطباء هو فساد يعرض لجوهر الهواء ألسباب ساموية أو أرضية كاملاء اآلسن والجيف.
واملراد بفساد الهواء  ...تعفُّن يعرض له يشبهه تعفّن املاء املجت ِ
املتغي.
مع
ِّ
وا ِء ألَ
ن ال َّن ِ
م ِ
عونَ ،ق َ
ويّة
ٍ
وبَا ُء فَسا ٌ
و َ
َال اب ُ
وبَأُ الطَّا ُ
د يَ ْ
هر ال َ
س َ
سباب َ
عرِض لِ َ
ه َ
ج ْ
فيس :الــ َ
– تاج العروس للزبيدي :ال َ
أَو أَ ْر ِ
علْ ِ
كواكب
ويَة ،كاجتامع
حكيم داوود األَنطايك :أ َّ
وارِض ال ُ
َي الهوا ِء بال َ
وبَا َء َ
ض َّية[ ...وقال] ال َ
ع َ
ن الــ َ
حقيقة تَغ ُّ
َ
ِ
وصعو ِد األَبْ ِخرة الْف ِ
ذات أَ ِ
ِ
َي فصو ِ
ما ُ
ل الزمانِ
فلِيّة
والس ْ
عة
كاملالحم وانفتا ِ
م َ
ش َّ
ح القُبور ُ
ع َ
َاسدَة ،وأَسبابُه َ
ُّ
ذكِ َر تَغ ُّ ُ
ِ
عالماتِ ،
ٍ
ري َ
ذلِك.
ِي وال َّن َزالَت
ه
رص
والعنا ِ
وذكروا لَ ُ
م ْن َ
وانقالب الكائناتَ ،
ج َدر ّ
ح َّ
مى وال ُ
ها ال ُ
ُ
والحكَّة واألَورام وغ ُ
حة [اسم]  403 -ق.هـ231/م
جائِ َ
– َ
َستَأْ ِ
حةُ :امل ُِصي َب ُ
ص ُل امل َ
وهُ (.((2
َال َ
ةت ْ
ونَ ْ
جائِ َ
ال َ
ح َ
األزدي .ق َ
هم
ه:
[الشاهد :منسوب إىل ُ
ث أَبَا ُ
َال يَ ْر ِ
هناءة بن مالك بن فَ ْ
ّ
م َل ِ
مالِ ِ
ح ٌ
ع َ
َصدَا](.((2
حل ْ
ة َ
َّت َ
هدَّتْ ِب َنا َء ال ُ
ج ِد فَانْف َ
ع َل َ
ك األَ ْ
ل َ
وامل َ ْ
جائِ َ
ك َ
َ
حة [اسم]  -نحو 11هـ632/م
جائِ َ
– َ
ع ِ
حةُ :اآلفَ ٌ
مةُ.
ة ال َ
ظي َ
جائِ َ
ال َ
خ َذ ِ
ت ِ
حةٌ ،ف ََل يَ ِح ُّل ل َ
ن أَ ِخ َ
ه شَ ْيئًا»](.((2
َك أَ ْ
ن تَأْ ُ
م ْن ُ
صابَتْ ُ
ع َ
م ْ
و ِب ْ
يك ثَ َ ًرا ،فَأَ َ
جائِ َ
ه َ
[الشاهد :حديث نبوي؛ «لَ ْ
وح [مصدر]  -نحو 175هـ791/م
– َ
ج ْ
و ُحِ :
ص ُ
ال.
س ِتئْ َ
ال ْ
ال َ
ج ْ
 19ديوان أيب بكر الصديق ،تحقيق شفيق البيطار (دمشق :رشاع للدراسات والنرش والتوزيع ،)1993 ،ص .63
20

يراجع :موقع معجم الدوحة التاريخي للغة العربية ،شوهد يف  ،2020/6/11يفwww.dohadictionary.org :

21

عامن يف الجاهلية وصدر اإلسالم ،تحقيق وجمع أحمد محمد عبيد (أبوظبي :املجمع الثقايف ،)2000 ،ص .90
شُ عراء ُ

 22مسلم بن الحجاج النيسابوري ،صحيح مسلم ،تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي (القاهرة :دار الحديث ،)1991 ،الجزء الثالث ،رقم الحديث  ،1554ص .1190
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و ُح ِ
ن ِ
ح ً
ة
م
م َ
ج ِتيَا ِ
ح ُ
حتْ ُ
حتْ ُ
ه ْ
ه ْ
ه ْ
الس َنةَُ ،
َّ
م ِجيَا َ
جو ُ
م تَ ُ
جا َ
و َ
جتَا َ
ح .ا ْ
ال ْ
[الشاهد :الخليل بن أحمد الفراهيدي؛ «ال َ
ج ْ
حا»](.((2
َ
و ً
و َ
ج ْ
– جوح [مصدر] – نحو 175هـ791/م
حةُِ :
ص ُ
ال.
س ِتئْ َ
ال ْ
ال ِجيَا َ
س َن ٌ
ح ً
حةٌ:
م
ح ُ
حتْ ُ
حتْ ُ
ه ْ
ه ْ
ه ْ
حاَ .
ة َ
الس َنةَُ ،
و َ
َّ
جائِ َ
ة َ
و ً
و َ
م ِج َيا َ
جو ُ
م تَ ُ
جا َ
و َ
جتَا َ
[الشاهد :الخليل بن أحمد الفراهيدي؛ «ا ْ
ج ْ
ج ْدبَةٌ»](.((2
َ
أساس البالغة للزمخرشي :اجتاحتهم السنة ،ونزلت بهم جائحة من الجوائح.
ة أو ِ
فتْ َن ٍ
س َن ٍ
ِ
ح ُ
َ
ة.
تاح
الش َّد ُ
ة وهي
املال من َ
ة التي ت َ ْ
تاج اللغة للجوهري :الجوح االستئصال ،ومنه الــجائ َ
ج ُ
و ِ
ْم َل ِ
و ِ
و ِ
فتْ َن ٍ
س َن ٍ
ة.
ي الشِّ َّد ُ
اح
م ْن ُ
م ْ
استَأْ َ
اح ال َ
ة أَ ْ
حةَ ،
صلَهَُ ...
ن َ
الش َء ْ
ة الَّ ِتي ت َ ْ
جائِ َ
ه الْــ َ
مختار الصحاح للرازيَ :
جتَ ُ
ج َ
َّ ْ
ه َ
َال الشَّ ا ِ
ف ِ
ح ُ
الفَ ُ
ح ُ
حا .ق َ
الفَةُ؛ يُق ُ
ما
ت ْ
ة ْ
ح ُ
ح ْ
ة ال َ
ة َ
جائِ َ
عي :الْــ َ
و ً
جو ُ
ْم َل ،ت َ ُ
َال َجا َ
جائِ َ
املصباح املنري للف ّيومي :الْــ َ
ه َج ْ
أَ ْ
ِي.
ذ َ
س َ
م َر ِبأَ ْ
مو ٍّ
ب الثَّ َ
م ٍر َ
ه َ
ع ِ
ح ُ
ما استأصله فقد
ة والــجائحةُ :ال َّنا ِزلَة الْ َ
مة الَّ ِتي تجتاح امل َال؛ وكل َ
ظي َ
جو َ
املحكم واملحيط البن سيده :ال َ
حه.
حه واجتا َ
جا َ
وح ُ
ة والــجائحة :الشدّة والنازلة
ج ِتياح؛ َ
جدْبة ،وال َ
س َنة جائحةَ :
و ُح االستئصال ،من اال ْ
لسان العرب البن منظور :ال َ
ج ْ
ج ْ
س َن ٍ
َ
حه.
العظيمة التي تَجتاح
املال من َ
جتا َ
حه وا ْ
ة أَو فتنة .وكل ما استأْصله :فقد جا َ
حة امل ُِصيبَة تحل بِالرجلِ
ما أذهب الثَّمر أَو بعضه من آفَة
ِ
ماله فتجتاحه كُله؛ َ
ف َ
جائِ َ
املعجم الوسيط ( :)1998الْــ َ
(((2
م ِ
حة جدبة .
س َ
ويَّة؛ َ
َ
جائِ َ
ويُقَال سنة َ

الوباء بني البيولوجيا والطب
كل بحسب
مسألة مفهومية أخرى تتصل بالعالقة بني الطب والعلم البيولوجي ،من زاوية التعامل مع الوباء ّ
ور إبيستيمولوجي يأخذ يف االعتبار املكانة املركزية للعلم
اختصاصه .تعالَج هذه املسألة اعتامدًا عىل تص ّ
البيولوجي املبا ِدر إىل إنجاز األبحاث النظرية والتطبيقية لدراسة العا ِ
مل املسبّب ملرض فريوس كورونا
من أجل فهم تركيبته الجينية وطفراته املحتملة ،يف سبيل اكتشاف لقاح فعال يضع حدًّا للوباء .أما وظيفة
ِ
اعتب الطب منذ
الطب فتكمن يف مواجهة املرض بالعالج واملداواة ،وترتيب اإلجراءات الرضورية للوقاية.
(((2
ِ
تتغي تلك املهمة
تنحص مهمته يف املامرسة العمل ّية ومل
القديم صناعة ( ars medicinaبالالتينية)
ّ
منذ ذلك الحني ،ومل يُنط به يف املايض فهم الظواهر الحيوية إال لغياب علم بيولوجي تأخر ظهوره
ألسباب تتصل بتعقّد الظواهر الحيوية .غري أن املقابَلة بني العلم البيولوجي واملامرسة الطبية ال تنطوي
 23الخليل بن أحمد الفراهيدي ،كتاب العني ،تحقيق مهدي املخزومي وإبراهيم السامرايئ (بريوت :دار ومكتبة الهالل ،د .ت ،).الجزء الثالث ،ص .259
24

املرجع نفسه.

هلُ َكةٌ ،دَا ِ
هيَةٌ؛ سنة جائحةَ :جدْبة ،غرباء ،قاحلة؛ (الفقه) ما أذهب الثَّم َر أو بعضَ ه من
صابَتْ ُ
حةٌ :بَلِيَّةٌ ،ت َ ْ
 25يراجع كذلك معجم املعاين ،وهو معجم إلكرتوين" :أَ َ
ه َجائِ َ
مم تبقّى من املحصول املصاب بآفة سامويّة" ،شوهد يف  ،2020/6/8يفhttps://bit.ly/2UluGyK :
ح [حديث] :نهى عن أخذ صدقة
وائِ ِ
ّ
آفة سامويّة أَ َ
وضْ عِ الْ َ
ج َ
م َر ِب َ
قائل" :إن صناعة الطب هي صناعة فا ِ
علة عن مبادئ صادقة ،يُلتَمس بها حفظ صحة بدن اإلنسان وإبطال املرض ،وذلك
ً
 26ع ّرف ابن رشد الطب يف عبارات بديعة
ٍ
واحد من األبدان؛ فإن هذه الصناعة ليس غايتها أن تربئ وال بد ،بل أن تفعل ما يجب باملقدار الذي يجب ويف الوقت الذي يجب ،ثم يُنتظَر حصول
بأقىص ما ميكن يف
ود الجيوش" ،ينظر :أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد ،الكليات يف الطب :مع معجم باملصطلحات الطبية العربية ،مع مدخل
غايتها ،كالحال يف صناعة املِال َ
حة وقَ ْ
ومقدمة تحليلية ورشوح للمرشف محمد عابد الجابري ،سلسلة الرتاث العريب الفلسفي ،مؤلفات ابن رشد ( 5بريوت :مركز دراسات الوحدة العربية ،)1999 ،ص .127
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بتات ًا عىل أي انتقاص من قيمة الطب ،معرفيًا واجتامعيًا ،خاصة يف الظروف ال ّرا ِ
هنة التي يحمل فيها
نساؤه ورجاله ِ
ويجسدون بعضً ا من أرقى معاين اإلنسانية.
مشعل املقاومة
ّ
البيولوجيا ( ،Biologyعلم /علوم الحياة ،علوم األحياء)( ((2علم طبيعي يُعنى بدراسة الحياة والكائنات الحيّة
حد فروعه
من جهة هياكلها ووظائفها وتطورها وتصنيفها؛ وهو حال ًيا مجال علمي مرتامي األطراف تتو َّ
مة :الخليَّة ،وحدة الحياة األساسية ،واملورّث (الجني) الذي ميثّل وحدة التوريث
حول بعض املفاهيم العا ّ
للتغيات الترشيحية والوظيفية عرب الزمن .تتأسس دراسة الحياة عىل
الجوهرية ،والتطوّر ،املح ّرك املولِّد
ّ
ونات فيزيائية وكيميائية متفاعلة(.((2
التسليم بخصوصيَّتها باعتبارها ظاهرة معقّدة ال تقبل االختزال إىل مك ِّ
للبيولوجيا فروع عديدة يقدّم الجدول أبرزها ،ونالحظ كيف تتدرج التخصصات من النظري إىل التطبيقي ،من
وسبل
الفهم امليكروبيولوجي للحياة إىل دراستها يف الوسط البيئي ،مرو ًرا بتحليل الفريوسات واألوبئة
ُ
مواجهتها.
جدول يوضح التخصصات الكربى للعلوم البيولوجية
األسس النظرية

البيولوجيا الجزيئية ،الكيمياء الحيوية ،الفيزياء الحيوية الجزيئية ،البيولوجيا البنيوية
الوراثة والجينات ،األوبئة والجينات ،دراسات الجينوم ،بيولوجيا حاسوبية
مئِيَّة ،بيولوجيا الخاليا الجذعية يف النبات والحيوان
بيولوجيا الخلية والنمو ،الوِراثيَّات ال َّن َ
ضيَّةِ ،
وظائف األعضاء [الفيزيولوجيا] ،الفي ْزيولُوجيا امل َ َر ِ
مء
علم الغُدد َّ
الص ّ
علوم األعصاب ،األسس العصبية للعمليات املعرفية والسلوكية ،االضطرابات العصبية والنفسية

علم الفريوسات
وعلم األوبئة

ع ِدية ،بيولوجيا الوقاية والعالج من األمراض امل ُعدية
منظومة املنا َ
عدية ،بيولوجيا العوامل امل ُ ْ
عة ،األمراض امل ُ ْ
الصحة العامة
التكنولوجيا الطبيّة ،التشخيص ،طرق العالجِّ ،
ور ،علم البيئة امليكرويب
ور وبيولوجيا البيئة :السكان ،النظام البيئي ،بيولوجيا التط ّ
التط ّ
التكنولوجيا الحيوية والهندسة البيولوجية :الغابات واألغذية ،التكنولوجيا الحيوية التطبيق ّية

البيئة فاعل
حيوي

دراسة املَبَا َءات (الوحدة اإليكولوجية األساسية) = .Ecosystem
املصدر :بترصف من برنامج عمل املجلس األورويب للبحوث يف  2019و:2020

“,31-pp. 29 ,2019/6/Annex 4.1: ERC Evaluation Panels,” in: ERC Work Programme 2019, European Research Council, 11
at: https://bit.ly/2XWJNkq; “Annex 1: Primary Panel Structure, Life Sciences,” in: ERC Work ,2020/6/accessed on 11
at: https://bit.ly/2MSnJBc ,2020/6/p. 59, accessed on 11 ,2019/7/Programme 2020, European Research Council, 2
مي الطبيعة األملاين تريفريانوس  Treviranusوالفرنيس المارك  .Lamarckوقد شاع استعامل "علم الحياة"
 27ظهر مصطلح "بيولوجيا" يف  1802يف مؤلفات عالِ َ
يف املغرب العريب تأث ًرا بالتقليد الفرنيس  Science de la vie/Sciences du vivantو"علم األحياء" يف املرشق العريب ،باالعتامد عىل التقليد اإلنكليزي .اشتقت
"بيولوجيا" ،من تركيب الكلمة اإلغريقية ( βιοςحياة) و (λογοςعلم ،دراسة) .نسمي العلوم األخرى "فيزياء"" ،جيولوجيا"" ،كيمياء" ،عىل منوال ما هو شائع يف
ريا عىل هذا
الثقافة العلمية عامل ًيا ،فإن نادينا عليها بعبارات "علم الطبيعة" و"علم األرض" و"علم الحياة /األحياء" نستخدم ظاللً باهتة ألسامء تلك العلوم .وس ً
النهج ،يُفضّ ل اعتامد "بيولوجيا" لتسمية العلم الجا ِ
حيويَّة.
مع للظّواهر ال َ
 28حول خصوصيّة العلوم البيولوجيّة ،ينظر دراسة فيلسوف العلوم الفرنيس جورج كانغلهيم:
Georges Canguilhem, La connaissance de la vie (Paris: Vrin, 1952 [1965-1992]). English translation in: Georges Canguilhem, Knowledge of Life (New York:
Fordham University Press, 2008).
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تتمحور مواضيع البحوث البيولوجية حول ثالثة ميادين رئيسة :دراسة النباتات  ،Botanyوالحيوانات ،Zoology
والكائنات ِ
موقع علم الفريوسات ،أحد الفروع ال ّنشطة
املجهرية  ،Microbiologyوضمن هذا الفرع األخري يتَ َ
وذات الفاعلية العالية ،الذي يحلّل الفريوسات من جهة بنيتها ،وتصنيفها ،وتحوالتها (تطوراتها وطفراتها)،
ويسعى إىل فهم الكيفية التي تصيب بها الخل ّية العائِل وتست ِ
غلها يف إنتاج مادّتها الوراثية من أجل
التَّكاث ُر ،وأوجه تفاعلها مع منظومة املناعة .كام يضطلع علم الفريوسات بتطوير األدوية واللِقاحات املضادة
للفريوسات التي أنهت عصو ًرا مديدة من املعاناة واملكابدة مع العديد من األمراض(.((2
فبي أن حياتنا ورفاهيتنا تعت ِ
مدان
مل يف أوضاع عاملنا،
أوضح عزمي بشارة يف سلسلة خواطر نرشها مؤخ ًرا للتأ ّ
ّ
عتبا أن األوبئة
ور يف قدرة الفريوسات عىل التكيّف مع قدرات اإلنسان املناعيةُ ،
عىل ما سيحصل من تط ّ
م ًِ
والطب وما أنتجته من لقاحات
ة وأقل فَتكًا ،وذلك بفضل العلوم النظريّة واملخربيّة
يف عرصنا أصبحت «أكرث نُدر ً
ّ
ملزمة ،وعوامل
ملزمة وغري ُ
وعالجات ،وأيضً ا بفضل املجتمع املنظَّم يف دول قادرة عىل ات ّخاذ خطوات وقاية ُ
الصحية .فازداد عدد سكّان األرض
ور اإلنتاج وال ّنظافة والسكن،
وتغي عادات البرش ِّ
كثرية متداخلة تتعلّق بتط ّ
ُّ
وتحسن الغذاء
ور االجتامعي واالقتصادي ،وقلَّت وفيات األطفال،
ّ
وطالت أعامرهم بتَناسب طردي مع التط ّ
ن املقوالت املذكورة آنفًا مرشوطة بجواب ال ِ
علم عىل قدرة الفريوسات عىل التك ّيف مع أجهزة
والدواء ...إ ّ
البرش املناع ّية ،والعكس صحيح أيضً ا .ولنفكر فقط كم تعدَّلت فريوسات اإلنْفلونزا ،ومعها التطوير املتواصل
و
ً
للقاحات ضدّها يف كل مرة من جديد ،وقد تصبح اإلنفلونزا
ما ،عد ّ
(مثل) ،وعائلة كورونا من الفريوسات عمو ً
(((3
البرشية األول .فهذه الفريوسات ال تتوقَّف عن تبديل الوجوه واألدوار» .

ثان ًيا :األوبئة يف التاريخ العريب
طاعون مسلم بن قتيبة ونهاية الدولة األموية
نبدأ استعراضنا لألدبيات العربية حول األوبئة باإلشارة إىل دراس ٍ
مفصلة حول الطواعني التي شهدتها الدولة
ة
ّ
األموية وكانت من عوامل سقوطها يف العقد الثالث من القرن الثاين الهجري( .((3أثبت البحث صحة الفرضية
مسلم بن قتيبة (اسم أوىل ضحاياه) ،أدى إىل انهيار دولة األمويني.
التي انطلق منها وخلص إىل أن طاعون ُ
تفىش الطاعون أولً يف البرصة بتاريخ 131هـ748/م وانترش منها ،يف عهد الحاكم األموي مروان بن محمد
(ت132 .هـ750-49 /م) ،وأودى بحياة عدد كبري من الضحايا .تحيك املدونات التاريخية أن الوباء حصد يف مرحلة
وفضل عن آثاره الدميوغرافية ،كان للوباء وقع سيايس مؤث ِّر باعتباره
ً
الذروة حياة ألف شخص يف اليوم.
(((3
أحد العوامل يف نجاح الثورة العباسية  .لقد أحسن حاملو الدعوة العباسية اختيار الوقت املالئم إلعالن
انتفاضتهم بني طاعونني كبريين أصابا الشام والعراق يف السنوات 127هـ743/م -131هـ748/م ،هام طاعون
غُراب( ((3وطاعون مسلم بن قتيبة.
 29للمزيد من املعلومات حول اكتشاف اللقاحات واألدوية املضادّة للفريوسات والبكترييات ،ينظر:
Encyclopedia of Immunology, Peter J. Delves & Ivan M. Roitt (eds.), 2nd (ed.) (Cambridge, Ma: Academic Press, 1998).
 30عزمي بشارة" ،جرب الخواطر يف زمن املخاطر :الناس والوباء" ،املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،سلسلة مقاالت ،2020/4/20 ،ص  ،5شوهد يف
 ،2020/6/8يفhttps://bit.ly/2zdL90F :؛ وعىل موقع ضفة ثالثة ،ينظر :عزمي بشارة" ،جرب الخواطر يف زمن املخاطر :الناس والوباء" ،العريب الجديد ،ضفة ثالثة،
 ،21/4/2020شوهد يف  ،8/6/2020يفhttps://bit.ly/37v3LFS :؛ ويراجع أيضً ا الرتجمة اإلنكليزية:
Azmi Bishara, “Coronavirus Contemplations,” Arab Center Washington DC, 16/5/2020, accessed on 8/6/2020, at: https://bit.ly/2Y5ivHe
 31أحمد العدوي ،الطاعون يف العرص األموي :صفحات مجهولة من تاريخ الخالفة األموية (الدوحة /بريوت :منشورات املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات،
 .)2018يراجع تقديم الكتاب عىل :موقع املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،شوهد يف  ،2020/6/8يفhttps://bit.ly/3dJuDVb :
 32حول توصيف حركة العباسيني بالثورة مبعناها الحديث ،ينظر:
;)M. A. Shaban, The 'Abbasid Revolution (Cambridge: Cambridge University Press, I970
محمد عبد الحي شعبان ،الثورة العباسية ،ترجمة عبد املجيد القييس (أبوظبي :دار الدراسات الخليجية.)1977 ،
" 33طاعون غراب سنة سبع وعرشين ومئة ،وغراب رجل من الرباب وكان أول من مات فيه يف والية الوليد بن يزيد بن عبد امللك" ،ينظر :محمد بن عبد الله بن العريب
املعافري (ت543 .هـ) ،املسالك يف رشح موطأ مالك ،تحقيق حامد عبد الله املحالوي (بريوت :دار الكتب العلمية ،)2013 ،الجزء السابع ،ص .154
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املؤلفات العربية األوىل يف الوباء واالحرتاز منه300-200 :هـ
ما هامش ًيا لألوبئة ،مثلام هو األمر
مت ّيز التأليف الط ّبي العريب يف القرن الثالث الهجري بإفراده اهتام ً
يف كتاب الذَّخرية يف علم الطب لثابت بن قرة الح ّراين (ت288 .هـ901/م)( ((3وكتاب املنصوري يف الطبّ
ملحمد بن زكريا ال ّرازي (ت313 .هـ925/م)( .((3مل يخصص الرازي سوى ثالث صفحات يف كتابه املوسوعي
حسن عالج املرض( .((3كام تعكس املوسوعات
لوصف الوباء واالحرتاز منه ورسد بعض النصائح لتجنب العدوى و ُ
الطبية الكربى خاصية التناول املخترص للوباء ،من الحاوي يف الطب ملحمد الرازي ،والقانون يف الطب أليب
عيل الحسني بن عبد الله بن سينا (ت427.هـ1037/م) ،إىل التيسري يف املداواة والتدبري أليب مروان عبد
امللك بن زهر (ت557 .هـ1162/م) والشامل يف الصناعة الطبية لعيل بن أيب الحزم القُريش بن النفيس (ت.
687هـ1288/م)( .((3غري أن االهتامم الحرصي بالوباء كان موضوع بعض املؤلَّفات التي شذّت عن القاعدة يف
تلك املرحلة املبكِّرة ،وهي:
صفحتان من مخطوط املنصوري يف الطب للرازي (واشنطن ،مكتبة الكونغرس ،مخطوط عريب )SM-55

كامل عىل موقع املكتبة الرقمية العاملية الذي أطلقته مكتبة الكونغرس بواشنطن؛ راجع :أبو بكر محمد
ً
املصدر :نُرش املخطوط
بن زكريا ال ّرازي ،املنصوري يف الطّب ،تحقيق حازم البكري الصديقي (الكويت :معهد املخطوطات العربية)1987 ،؛
Kitab al-Mansouri fi al-Tibb (The book on medicine dedicated to al-Manṣūr) by Rāzī, Abū Bakr Muḥammad ibn Zakarīyā,
Mansuri Collection, Library of Congress, accessed on 112020/6/, at: https://www.wdl.org/en/item/4276
 34ثابت بن ق ّرة ،كتاب الذّخرية يف علم الطبّ  ،تحقيق جورج صبحي (القاهرة :املطبعة األمريية.)1928 ،
35

أبو بكر محمد بن زكريا ال ّرازي ،املنصوري يف الطّب ،تحقيق حازم البكري الصديقي (الكويت :معهد املخطوطات العربية.)1987 ،

36

املرجع نفسه ،املقالة الرابعة ،ص .228 - 225

حقَّق تلك املوسوعات تحقيقًا نقديًّا يليق مبكانتها .تشكّل مهمة التحقيق النقدي الرصني بحسب القواعد الفيلولوجية املرعيّة
 37رغم النرشات العديدة ،مل ت ُ َ
للمؤلفات العربية الكالسيكية ،يف الفلسفة والعلوم والطب عىل وجه الخصوص ،املدخل الحقيقي للبحث يف الرتاث مبختلف أصنافه األدبية ومتفصالته املعرفية.
ريا مام يتوافر اليوم من مؤلفات هو يف الواقع نصوص خامة يستدعي النظر يف مضامينها
ومن دونها يصعب استنطاق النصوص ووضعها يف قوالب مع ّينة ،ألن كث ً
إنجاز العمل املُ ؤهِّل لذلك ،عرب إحيائها بتحقيقها.
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•ثالث رسائل مل يُعرث عليها للفيلسوف يعقوب بن إسحاق الكندي (ت .نحو 260هـ874/م) :أوالها رسالة
و من الوباء ،وثانيتها إيضاح ِ
العلّة يف السّامئم القاتلة السّامئية وهو القول
يف األبخرة املصلِحة للج ّ
املطلق يف الوباء ،وثالثتها رسالة يف األدوية امل ُشفية من الروائح املؤذية.
•كتاب الطواعني أليب بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن أيب الدنيا (ت281 .هـ) :مفقود.
علبيك (ت .نحو 300هـ912/م) :مقالة يف
•رسالتان للمرتجم والطبيب والريايض قسطا بن لوقا البَ ْ
اإلعداء ،ورمبا هي الدراسة الطب ّية الوحيدة التي وصلتنا من تلك املرحلة مام له عالقة مبارشة باألوبئة
والعدوى(،((3
•ومقالة يف الوباء وأسبابه(.((3
•وال يفوتنا ذكر ترجمة حنني بن إسحق العبادي (ت .نحو 260هـ874/م) لـرشح جالينوس للمقالة الثانية
مى إفيذمييا( .((4لنالحظ تعريب املصطلح اإلغريقي للوباء (إفيذمييا )έ� πιδήμιον
من كتاب أبقراط املس ّ
يف أواسط القرن الثالث الهجري ،وتعويضه باملصطلح العريب يف مقالة قسطا بن لوقا يف الوباء(.((4

ذخرية وفرية من املؤلّفات1300-300 :هـ
وفْ َرة يف املؤلفات تثري االنتباه وتدعو إىل التساؤل .قد يكون هذا
ت ُفاجِئ الباحث ابتدا ًء من بداية القرن الرابع َ
دليل عىل االهتامم باألوبئة وعىل السعي لإلحاطة بأبعادها الطبية واالجتامعية والفقهية
ً
اإلنتاج الكثيف
تفش موجاتها الحاصدة لألرواح يف العرص العبايس يف ذلك الزمن وبعده .كتب تلك
والتاريخية ،بفعل
ّ
املؤلفات الوفرية العدد أطباء منهم أبو عيل الحسني بن عبد الله بن سينا ومحمد التَّميمي امل َقديس وأبو
الفرج يعقوب بن القُف وأبو جعفر أحمد بن إبراهيم بن الجزار القريواين ،وأدباء ومؤرخون وفقهاء ،من نحو
300هـ إىل 1300هـ عىل األقل ،وشمل مداها الجغرايف مناحي العامل اإلسالمي رشقًا وغربًا(.((4
وهذا ما يثبت بالدليل ويتأكّد يف القامئة التالية التي تقدم بيانات مخترصة حول ما يفوق مئة من التآليف
العربية حول األوبئة إىل حواىل 1300هـ1900/م.
•أبو بكر محمد بن زكريا الرازي (ت313 .هـ) ،السبب يف قتل ريح السموم أكرث الحيوان.
•محمد بن زكريا الرازي ،الرسالة الوبائية.
•الرازي ،رسالة يف الجدري والحصبة :تتضمن أوائل اإلشارات إىل الطبيعة الوبائية املعدية لألمراض(.((4
•أبو جعفر أحمد بن إبراهيم بن الجزار القريواين (ت369 .هـ) :كتاب يف نعت األسباب املولِّدَة للوباء يف
مرص :مفقود ومنه نُقول عند التَّميمي وعيل بن رضوان.
•عبد الرحيم بن محمد الخطيب بن نُباتة (ت374 .هـ) ،خطبة يف ذكر املوت والوباء(.((4
•أبو عبد الله محمد بن أحمد التَّميمي امل َقديس (ت390 .هـ) ،مادَّة البقاء يف إصالح فساد الهواء
ح ُّرز من رضر األوباء :كتبه عام 370هــ.
والتَّ َ

43

أبو بكر محمد بن زكريا ال ّرازي ،كتاب يف الجدري والحصبة (بريوت :الكلية السورية اإلنجيلية ،)1872 ،ترجمة أملانية:
Ar-Rāzī (Razes), Über die Pocken und die Masern (ca. 900 n. Chr.), Aus dem Arabischen übersetztung (Leipzig: Johann Ambrosius Bart, 1911).

 44عبد الرحيم بن محمد الخطيب بن نُباتة ،ديوان خطب ابن نباتة ،تحقيق يارس محمد خري املقداد (الكويت :مجلة الوعي اإلسالمي.)2012 ،
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•أبو سهل عيىس بن يحيى املسيحي الجرجاين (ت401 .هـ) ،رسالة يف تحقيق أمر الوباء واالحرتاز منه
وإصالحه إذا وقع(.((4
•أبو عيل الحسني بن عبد الله بن سينا (ت428 .هـ) ،دفع املضار الكليّة عن األبدان اإلنسانية(.((4
د عىل ابن الجزار الوارد سابقًا(.((4
•ابن رضوان املرصي (ت460 .هـ) ،دفع مضار األبدان بأرض مرص :وهو ر ّ
•عبد اللطيف البغدادي ،ابن الل ّباد (ت629 .هـ) ،اإلفادة واالعتبار يف األمور املشاهدة والحوادث
املعاينة بأرض مرص( :((4يف مقالتني.
•محمد بن يوسف املزدغي الفايس (ت655 .هـ) ،مقال يف إذا نزل الوباء بأرض قوم.
•أبو الفرج يعقوب بن إسحق بن القُف ال َك َريك (ت685 .هـ) ،جامع الغرض يف حفظ الصحة ودفع املرض(.((4
•عيل بن أيب الحزم القُريش بن النفيس (ت687 .هـ) ،رشح كتاب إفيذمييا ألبقراط(.((5
مقامة يف طاعون حلب.
•زين الدين عمر بن مظفّر بن الوردي (ت749 .هـ)،
وباَ :
النَّبا عن ال َ
َ
•أحمد بن إبراهيم بن صفوان املالقي (ت763 .هـ) ،كتاب الطاعون.
•محمد بن جعفر بن مشتمل األسلمي البلياين (ت764 .هـ) ،إصالح النية يف املسألة الطاعونية.
الصفدي (ت764 .هـ) ،مقامة يف الوباء :ألّفها حول وباء سنة 749هـ املعروف
•صالح الدين الخليل بن أيبك ّ
باملوت األسود.
•أحمد بن خامتة األنصاري (ت770 .هـ) ،تحصيل غرض القاصد يف تفصيل املرض الوافد( :((5املؤلف طبيب

ومؤرخ وأديب من أهل أملرية باألندلس ،تناول يف الرسالة أسباب األوبئة ونتائجها وركز عىل أحداث
طاعون املوت األسود بأملرية.

•تاج الدين عبد الوهاب بن عيل السبيك (ت771 .هـ) ،جز ٌء يف الطاعون :أودى الوباء اللعني بحياته.
حبا السرتفاع
حلّ ال ُ
•ويل الدين محمد بن أحمد بن إبراهيم امللوي العثامين املنفلوطي (ت774 .هـ)َ ،
وبا(.((5
ال َ
م ِ
قنعة السائل عن املرض الهائل(:((5
•محمد بن عبد الله
السلامين ،لسان الدين بن الخطيب (ت776 .هـ)ُ ،
ّ
وضع الرسالة يف 749ه يف ذروة انتشار طاعون املوت األسود ،واملؤلف أديب ومؤرخ معروف.

 45أبو سهل املسيحي" ،رسالة يف تحقيق أمر الوباء واالحرتاز منه وإصالحه إذا وقع" ،تحقيق لطف الله قاري ،يف :نصوص نادرة من الرتاث العلمي (القاهرة:
مكتبة اإلمام البخاري.)2012 ،
 46أبو عيل الحسني بن عبد الله بن سينا" ،دفع املضار الكلية عن األبدان اإلنسانية" ،يف :من مؤلفات ابن سينا الطبية ،دراسة وتحقيق محمد زهري البابا (حلب:
معهد الرتاث العلمي العريب؛ القاهرة :معهد املخطوطات العربية )1984 ،ص .73 - 1
 47عيل بن رضوان ،كتاب دفع مضار األبدان بأرض مرص ،تحقيق عبد املجيد دياب (الكويت :مكتبة ابن قتيبة.)1994 ،
Medieval Islamic Medicine: Ibn Ridwan’s Treatise on the Prevention of Bodily Ills in Egypt, M. W. Dols & A. S. Gamal (trans.) (Berkeley, CA: University of California
Press, 1984).
 48عبد اللطيف ،داّبللا نبا ،يدادغبلااإلفادة واالعتبار يف األمور املشاهدة والحوادث املعاينة).ـه، 1286لينلا يداو ةعبطم :ةرهاقلا(
 49أبو الفرج بن يعقوب بن إسحق بن القُف الكَريك ،جامع الغرض يف حفظ الصحة ودفع املرض ،تحقيق سامي خلف حامرنه (عامن :منشورات الجامعة األردنية،
.)1989
50

عيل بن أيب الحزم القُريش بن النفيس ،رشح فصول أبقراط ،دراسة وتحقيق يوسف زيدان ،ماهر عبد القادر محمد عيل (القاهرة :الدار املرصية اللبنانية.)1991 ،

 51نرشت يف :محمد حسن (تحقيق ودراسة) ثالث رسائل أندلسية يف الطاعون الجارف749 :هـ1348/م (قرطاج :املجمع التونيس للعلوم واآلداب والفنون ،بيت
الحكمة.)2013 ،
حبا السرتفاع الوبا ،تحقيق باحثي مكتب إحياء الرتاث اإلسالمي مبشيخة األزهر (القاهرة :مجلة األزهر ،رمضان
 52محمد بن أحمد بن إبراهيم املنفلوطيُّ ،
حل ال ُ
1441هـ /أبريل .)2020
53

م ِ
قنعة السائل عن املرض الهائل ،تحقيق وتقديم حياة قارة (الرباط :دار األمان.)2015 ،
املرجع نفسه؛ أعيد نرش الرسالة يف :أبو عبد الله محمد بن الخطيبُ ،
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السمري (ت776 .هـ)ِ ،ذكر الوباء والطاعون.
•أبو املظفر يوسف
ّ

(((5

وبَا :املؤلّف طبيب
•أبو عبد الله محمد بن عيل اللَّخْمي الشَّ قُوري (ت .بعد 776هـ) ،تحقيق النَّبا عن أمر ال َ
من شقورة باألندلس.
•محمد الشَّ قُوري ،ت َقييد النصيحة( :((5فُ ِ
قدت رسالة الشقوري تحقيق النَّبا ووصلنا منها ملخص تَقييد
النصيحة قدّم فيه املؤلف كيفيات الوقاية من الطاعون.
•محمد الشَّ قوري ،رسالة يف اجتناب وباء الطاعون.
•أحمد بن أيب حجلة التلمساين (ت776 .هـ) ،الطبّ املسنون يف دفع الطاعون :تويف بفعل الطاعون
الذي ألّف حوله.
•شمس الدين محمد بن محمد املنبجي الحنبيل (ت785 .هـ) ،كتاب الطاعون وأحكامه.
•بدر الدين محمد بن بهادر الزركيش الشافعي (ت794 .هـ) ،جز ٌء يف الطاعون.
•عيل بن هيدور التّاديل (ت816 .هـ) ،املقالة الحكمية يف األمراض الوبائية :املؤلِّف ريايض مغريب
معروف.
•عمر بن عيل بن الحاج السعيدي املالقي (كان ح ًّيا يف 844هـ) ،مقامة يف أمر الوباء(.((5
•أحمد بن محمد بن حجر العسقالين (ت852 .هـ) ،بذل املاعون يف فضل الطاعون( :((5رشحه وعلّق عليه
زكريا األنصاري السنييك واملنياوي والسيوطي.

•ابن حجر العسقالين ،دعاء لدفع الطاعون.
•زين الدين عبد الرحمن بن أيب بكر الصالحي القادري (ت856 .هـ) ،تسلية الواجِم يف الطاعون الهاجِم.
•عبد الرحمن األنطايك البسطامي (ت858 .هـ) ،األدعية املنتخبة يف األدوية املجربة.
•عبد الرحمن األنطايك البسطامي ،وصف الدواء يف كشف آفات الوباء.
•علم الدين صالح البلقيني (ت868 .هـ) ،إظهار النَّبا يف سؤال دفع الوبا.
•رشف الدين يحيى بن مخلوف الحدادي املنياوي (ت871 .هـ) ،مخترص بذل املاعون (البن حجر العسقالين).
األودّ يف التحفُّظ من املرض الوا ِ
وفَد.
•محمد بن منظور القييس (ت889 .هـ) ،وصيَّة النَّاصح
فد إذا َ
َ
•عبد القاهر بن محمد بن عبد الرحمن التونيس (ت899 .هـ) ،الطِّبُّ يف تدبري املسافرين ومرض الطاعون.
صاع التونيس (ت894 .هـ) ،األجوبة التونسية عىل األسئلة الغرناطية.
•محمد بن القاسم ال َّر َّ
•ابن أيب رشف املري املقديس (ت906 .هـ) ،فتاوى يف الطَّاعون.
ربد الصالحي (ت909 .هـ) ،كتاب الطَّواعني.
•جامل الدين يوسف بن حسن بن امل ِّ
 54أبو املظفر يوسف السُّ مري ،كتاب فيه ذكر الوباء والطاعون ،علق عليه وخ ّرج أحاديثه شوكت بن رفقي بن شوكت (عامن :الدار األثرية؛ دمشق :دار املحبة،
.)2005-2004
55

ن ِ
ُشت يف :حسن (تحقيق ودراسة).

جال ،ال نعرف عن تاريخه سوى أنه كان حيًا سنة  844هـ ،وهذه
ً
 56أبو عيل عمر بن عيل بن عمر بن الحاج السعيدي املالقي
أصل والغرناطي دا ًرا ،املعروف بال َّز ّ
خامتة مقامته يف أمر الوباء" :كُ ِتب بتاريخ ربيع اآلخر عام أربعة وأربعني ومثان مئة" ،ينظر:
;)Fernando De la Granja SantaMaria, Maqàmas y risàlas andaluzas: Traducciones y estudios (Madrid: Instituto Hispano-Arabe de Cultura, 1976
ترجمة عربية :فرناندو دي الجرانخا ،مقامات ورسائل أندلسية :نصوص ودراسات ،ترجمها وقدم لها عبد اللطيف عبد الحليم ،املرشوع القومي للرتجمة ( 392القاهرة:
املجلس األعىل للثقافة ،)2002 ،ص .139 - 125
57

أحمد بن عيل بن حجر العسقالين ،بذل املاعون يف فضل الطاعون ،تحقيق أحمد عصام وعبد القادر الكاتب (الرياض :دار العاصمة.)1991 ،
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ربد الصالحي ،فنون امل َنون يف الوباء والطَّاعون.
•ابن امل ِّ
•جالل الدين عبد الرحمن بن أيب بكر بن محمد الخضريي السيوطي (ت911 .هـ) ،ما رواه الواعون يف أخبار
الطاعون( :((5اختصار لكتاب بذل املاعون للعسقالين.
•جالل الدين السيوطي ،املقامة الدرية يف الطاعون والوباء(.((5
•جالل الدين السيوطي ،رد عىل سؤال عن سبب الوباء.
•مصلح الدين مصطفى اليارحصاري (ت911 .هـ) ،رسالة الوباء وجواز الفرار منه.
•إلياس اليهودي بن إبراهيم األسياين ،رسالة يف محنة الطاعون والوباء :ألفها يف 915هـ.
•القايض زكريا بن محمد األنصاري السنييك (ت926 .هـ) ،تحفة الراغبني يف بيان أمر الطواعني :رشح
واختصار لكتاب بذل املاعون البن حجر العسقالين.
•إدريس بن حسام الدين عيل البدلييس (ت930 .هـ) ،اإلباء يف مواقع الوباء.
•إدريس البدلييس ،حصن الوباء.
•إدريس البدلييس ،رسالة الطاعون.
•شمس الدين أحمد بن سليامن بن كامل باشا الرومي (ت940 .هـ) ،بيان دعاء الطاعون.
•ابن كامل باشا ،رسالة يف املنافع والخواص لدفع الطاعون والوباء.
•ابن كامل باشا ،راحة األرواح يف دفع عاهة األشباح.
•أبو الحسن البكري الصديقي (ت952 .هـ) ،منظومة يف الطاعون والوباء.
•شمس الدين محمد بن عيل بن طولون الصالحي الدمشقي (ت953 .هـ) ،تحفة النُّجباء بأحكام الطاعون
والوباء.
•شمس الدين بن محمد الحسيني الطرابليس (ت954 .هـ) ،البشارة الهنيّة بأن الطاعون ال يدخل البلد
األمني.
•شمس الدين الحسيني الطرابليس (ت954 .هـ) ،رسالة يف بيان الطاعون.
ُبي زادَه (ت968 .هـ) ،رسالة الشفاء ألدواء الوباء(.((6
•عصام الدين أحمد بن مصطفى ،طاش ك ْ
•زين الدين بن إبراهيم املرصي ،ابن نَجيم (ت970 .هـ) ،رسالة يف الطاعون ووصفه.
•ابن نَجيم (ت970 .هـ) ،رسالة الطعن والطاعون.
•مرعي بن يوسف بن أيب بكر بن أحمد الكرمي املقديس الحنبيل (ت1033 .هـ) ،ما يفعله األطباء
رش الطاعون(.((6
والدّاعون بدفع ّ

 58جالل الدين السيوطي ،ما رواه الواعون يف أخبار الطاعون ،رشح وتحقيق ودراسة محمد عيل البار (دمشق :دار القلم.)1997 ،
 59جالل الدين السيوطي ،مقامات السيوطي األدبية والطبية ،تحقيق وتعليق محمد إبراهيم سليم (القاهرة :مكتبة ابن سينا ،)1989 ،ص .216 - 194
 60عصام الدين أحمد بن مصطفى بن خليل طاش كربي زاده ،رسالة الشفاء ألدواء الوباء (القاهرة :املطبعة الوهبية.)1875/1292 ،
 61مرعي بن يوسف بن أيب بكر بن أحمد الكرمي املقديس الحنبيل ،ما يفعله األطباء والداعون بدفع رش الطاعون ،تقديم وتعليق خالد بن العريب مدرك (بريوت:
دار البشائر اإلسالمية.)2000 ،
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•محمد بن فتح الله البيلوين الحلبي (ت ،)1042 .خالصة ما يحصل عليه الساعون يف أدوية دفع الوباء
والطاعون.
•أحمد الحموي (ت1068 .هـ) ،الجوهر املكنون يف الكالم عن الطاعون.
•محمد بن عبد العظيم بن عتيق الحميص (ت1088 .هـ) ،خالصة ما رواه الواعون يف أخبار الطاعون.
•أحمد بن محمد الحسيني الحموي (ت1098 .هـ) ،الرس املكنون يف الطاعون(.((6
•نعمة الله بن عبد الله الجزائري البرصي (ت1112 .هـ) ،مسك الشجون يف الفرار من الطاعون.
•زين الدين محمد بن عبد الرؤوف الحدادي املناوي (ت1131 .هـ) ،منحة الطالبني ملعرفة أرسار الطواعني.
جدري.
•عبد الوهاب بن أحمد أدراق (ت1159 .هـ) ،ه ّز
ّ
السمهري يف من نفى العيب عن ال ُ
•مصطفى بن كامل الدين بن عيل البكري الصديقي (ت1162 .هـ) ،رس الساعون يف دفع الطاعون.
•صبغة الله الحيدري (ت1187 .هـ) ،رسالة يف الطاعون.
•عثامن بن موىس األسكيشهري (نحو 1200هـ) ،املاعون يف مسألة الطاعون.
•سعد الدين سليامن بن عبد الرحمن أمن الله محمد الرومي ،مستقيم زاده (1202هـ) ،جهاز املعجون
يف الخالص من الطاعون.
•كورك زاده حافظ حسني أفندي (ت1216 .هـ) ،محنة الطاعون والوباء.
•عقيل بن عمر السقاف العلوي (ت1240 .ه) ،رسالة يف الطاعون.
•محمد بن محمد األول بن حسني التونيس ،ابن بريم (ت1246 .ه) ،حسن النّبأ يف جواز التّحفّظ من الوباء.
•أحمد بن رشيد بن محمد صدقي الرومي (ت1250 .هـ) ،تحفة الرّاغبني يف بيان أمر الطاعون.
•حمدان بن عثامن خواجه الجزائري (ت1261 .هـ) ،إتحاف امل ُص ِّنفني واألدباء مبباحث االحرتاز عن الوباء :فرغ
من تأليفه يف 1252ه1836/م(.((6
•أنطوان برطيليمي كلوت (كلوت ب ْ
يخص الطاعون لألطباء ورؤساء املارستانات(.((6
ِك ،ت ،)1886 .تنبيه فيام
ّ
جدري :طُبعت الرسالة مبرص يف 1252هـ.1887/
•أنطوان برطيليمي كلوت :تطعيم ال ُ
جار ،ت1281 .هـ) ،رسالة يف الهواء األصفر(.((6
•إبراهيم بن خليل بن يوسف النجار الديراين(( ((6إبراهيم الن ّ

عبد الحميد بن عمر نعيمي الخربويت (ت1320 .هـ) ،كتاب جواب الوزير يف حرمة دخول الحاج من دخول
مكّة عند الوباء الكبري.

62

فرغ املؤلف من تأليف الرسالة يف 1097هـ .ينظر :هدى شوكت بهنام ،رحلة مع الرتاث العريب (عامن :دار غيداء للنرش والتوزيع ،)2017 ،ص .212

 63طبعة حجرية يف:
ترجمة تركيّة.

حمدان بن عثامن خواجه الجزائري ،إتحاف املُ ص ِّنفني واألدباء مبباحث االحرتاز عن الوباء (القاهرة :دار الطباعة العامرة ،)1838 ،مع

يخص الطاعون لألطباء ورؤساء املارستانات (القاهرة :مطبعة ديوان الجهادية1250 ،هـ .)1885/أنطوان بارثيليمي كلوت
 64أنطوان برطيليمي كلوت ،تنبيه فيام
ّ
( )1868-Antoine Barthélémy Clot, 1793املعروف بـكلوت بك ،طبيب فرنيس عاش مبرص مدة طويلة بعدما عهد إليه محمد عيل بتنظيم اإلدارة الصحية للجيش
املرصي ،ينظر :محمد فريد وجدي ،دائرة معارف القرن العرشين (بريوت :دار املعرفة ،)1971 ،املجلد الثاين ،ص 286؛
G. N. Burrow, “Clot-Bey: Founder of Medical Practice in Egypt,” Yale Journal of Biology and Medicine, vol. 48, no. 3 (1975), pp. 251-257, accessed on 11/6/2020,
at: https://bit.ly/3d9n74Y
 65طبيب لبناين جاء جدّه يوسف مع نابليون األول إىل عكا .ولد يف دير القمر بلبنان فعرف بالديراين وتعلم الطب يف مدرسة قرص العيني بالقاهرة .وعني
طبي ًبا عسكريًا يف بريوت ،ينظر :خري الدين بن محمود بن محمد الزركيل (ت1396 .هـ) ،األعالم :قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء من العرب واملستعربني
واملسترشقني ،ط ( 15بريوت :دار العلم للماليني ،)2002 ،الجزء األول ،ص .38
 66هيكل نعمة الله وإلياس مليحة ،موسوعة علامء الطب حياتهم وآثارهم (بريوت :دار الكتب العلمية ،)1991 ،ص .38
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•العريب بن عبد القادر املرشيف التلمساين (ت1313 .هـ) ،أقوال املطاعني يف الطعن والطواعني :ألَّف
وقسمه إىل مقدّمة وسبعة فصول
الكتاب بعد وباء الكولريا الذي رضب املغرب يف 1271هـ،1855-1854/
ّ
وخامتة(.((6
•حسن باشا بن محمود املرصي (ت1323 .هـ) ،تحفة السامع والقاري يف داء الطاعون البقري الساري(.((6
ُ
نعث يف فهارس املكتبات عىل عرشات الرسائل مجهولة املؤلّف أو مل يُع َرف سنة تأليفها .وسيؤدي
كام
فحص محتويات بعض هذه األعامل ودراستها إىل استخراج هوية املؤلف و/أو زمن تأليفها .ويبدو من
عناوينها أن معظمها ينتمي إىل مرحلة متأخرة ،رمبا ابتدا ًء من القرن التاسع الهجري(.((6
م القامئة السابقة ما يقرب من تسعني عنوانًا ،ويضاف إليها رسائل أخرى مل ن ِ
ُش إليها وتلك التي نجهل
تضُ ّ
مؤلفيها وتاريخها ،إضافة إىل ما ألّف يف بداية القرن العرشين حني بدأت مظاهر الحياة الحديثة تستأثِر
بتناول املرض وغريه ،تحت اإلدارة االستعامرية .يف املجموع ،يُتوقّع أن يفوق عدد املؤلفات العربية ذات
العالقة املبارشة باألوبئة بني 250هـ864/م و1318هـ 1900/مئة وخمسني كتابًا ورسالة ،من مختلف األحجام
ونظم( .((7تستحق تلك املؤلفات أن ت ُدرس وتستخرج مضامينها لترثي معرفتنا
ومن مختلف األنواع األدبية ،نرثًا
ً
(((7
والطب وأسلوب التاريخ الثقايف .قد
التاريخية وبحوثنا األكادميية  ،مبنهج ّية تعتمد تحاليل تاريخ العلوم
ّ
تكون هذه البحوث أحسن استجابة للتنبيه املؤمل الذي تلقيناه يف األشهر األخرية بفعل الوباء الكوروين؛
فاالهتامم بأدب ّيات األوبئة قد يفيدُنا يف مواجهة كوارث قادمة.

البقاء» للتَّميمي :دراسة أصيلة يف الهندسة البيئية
كتاب «م َّ
ادة َ
م لعالِم وطبيب فلسطيني المع هو أبو عبد الله محمد بن أحمد
يوجد يف قامئة املؤلفات املذكورة كتاب مه ّ
التَّميمي املقديس (ت390 .هـ1000/م)( ،((7صاحب الدراسة املتقدّمة يف الهندسة البيئية ُ
منة يف
املض َّ
كتابه الضخم مادَّة البَقاء ،الذي ن ِ
ولد التَّميمي بالقدس الرشيف،
ُش يف تحقيق ممتاز مصحوبًا بدراسة وافيةُ .
وتلقى تكوينه الطبي بفلسطني واكتسب خربة ج ّيدة يف تركيب األدوية واملعاجني ومضادّات السموم .مارس
الطب بفلسطني وانتقل إىل مرص وشهد دخول الفاطميني إليها وعارص دولتهم بها إىل أن وافته املنية.

 67العريب املرشيف ،أدبيات األوبئة يف مغرب القرن  :19منوذج أقوال املطاعني يف الطعن والطواعني ،دراسة وتحقيق حسن الفرقان (طنجة :مطبعة األخوين
سلييك؛ الرباط :منشورات التوحيدي.)2014 ،
 68حسن باشا محمود شلتوت ،تحفة السامع والقاري يف داء الطاعون البقري الساري (القاهرة :د .ن1300 ،.ه1883/م)؛ الزركيل ،الجزء الثاين ،ص .207
 69تذكر فهارس املكتبات ومؤلفات تاريخ الطب العريب ومنشورات حديثة وجود عرشات الرسائل مجهولة املؤلف أو التي نجهل زمن تأليفها وتوجد لها نسخة
مخطوطة واحدة أو أكرث .من أجل معطيات غنية ومتنوعة ،يرجى االطالع عىل :عيل عطا؛ قاسم محمد ،ص .29 - 24
 70عدا ما نعرث عليه من شهادات يف مؤلفات التاريخ العام وكتب التاريخ الثقايف ،مثل هذه الشهادة البن أيب أصيبعة (ت668 .هـ) ،مؤرخ الطب الشهري ،الذي
"ونقلت من خط املختار بن الحسن بن بُطالن أن الغالء عرض مبرص يف سنة خمس وأربعني وأربعامئة قال :ونقص النيل يف
ذكر ضمن نوادر الطبيب عيل بن رضوان:
ُ
حيك أن السلطان كفَّن من مالِه مثانني ألف نَفس ،وأنه فقد
السنة التي تليها وتزايد الغالء وتبعه وباء عظيم واشتد ،وعظم يف سنة سبع وأربعني وأربعامئة .و ُ
ٌ
جزيل" ،ينظر :موفق الدين أبو العباس أحمد بن القاسم بن أيب أصيبعة ،عيون األنباء يف طبقات األطباء ،نرشة
ٌ
مال
ثَ امنائة قائد .وحصل للسلطان من املواريث
ورقية وإلكرتونية جديدة:
Ibn Abī Uṣaybiʿah (d. 1270), A Literary History of Medicine: The Best Accounts of the Classes of Physicians, Emilie Savage-Smith, Simon Swain & Geert Jan van
;Gelder (eds.) (Leiden: Brill, 2020), 5 vols
ينظر النرشة اإللكرتونية ذات الولوج املفتوح ( ،)open accessشوهد يف  ،2020/6/11يفhttps://bit.ly/2N2rZ0M :
عا خص ًبا يف الثقافة اإلسالمية وبني الدارسني املعارصين حول األبعاد الدينية والفلسفية
 71ومن ذلك موضوع يستحق الغوص فيه وسرب أغواره ،وقد أنتج ت َدافُ ً
ملسألة العدوى يف اإلسالم ،ينظر :محمد عيل البار ،العدوى بني الطب وحديث املصطفى (جدّة :الدار السعودية للنرش والتوزيع1401 ،ه1981/م) والبحوث التالية:
Lawrence I. Conrad, “A Ninth-Century Muslim Scholar's Discussion of Contagion”, in: L. I. Conrad & D. Wujastyk, Contagion: Perspectives from Pre-Modern
Societies (London/ New York: Routledge, 2000), pp. 163-177; Russell Hopley, “Contagion in Islamic Lands: Responses from Medieval Andalusia and North
Africa,” Journal for Early Modern Cultural Studies, vol. 10, no. 2 (Fall/ Winter 2010), pp. 45-64; Justin Stearns, Infectious Ideas: Contagion in Premodern Islamic
and Christian Thought in the Western Mediterranean (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2011).
عار أنه تويف يف هذه السنة مبرص :أبو عبد الله محمد
 72انفرد حاجي خليفة بتحديد سنة وفاة التَّميمي حني قال" :كان ح ًّيا يف مرص سنة 390هـ" ،ويعترب يحيى ش ّ
عار (القاهرة :معهد املخطوطات العربيّة ،)1999 ،ص .16
بن أحمد التميمي ،مادَّة البَقاء يف إصالح فساد الهواء والتّحرز من رضر األوباء ،تحقيق ودراسة يحيى ش ّ

16

اهتايعادتو انوروك | 22وينوي /ناريزح 22  22

مفصلة
نقل عن كتاب جامل الدين القفطي إخبار العلامء بأخبار الحكامء ،ترجمة
ً
يخصص ابن أيب أصيبعة،
ّ
ّ

للتميمي نقتطف منها املقاطع التالية:

أول بالقدس ونواحيها ،وله معرفة جيدة
«هو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن سعيد التَّميمي .كان مقامه ً
بالنبات وماهياته والكالم فيه .وكان متمي ًزا أيضً ا يف أعامل صناعة الطب واالطالع عىل دقائقها ،وله خربة
التيَاق الكبري الفَاروق وتركيبه،
فاضلة يف تركيب املعاجني واألدوية املفردة ،واستقىص معرفة أدوية ِّ ْ
عة .وانتقل إىل الديار املرصية وأقام بها إىل أن تويف
الصن َ
حسن َّ
ريا عىل أت ّ
م ما يكون من ُ
وركَّب منه شيئًا كث ً
رحمه الله».
«وكان قد اجتمع يف القدس بحكيمٍ فاضل را ِ
هب يقال له أنبا زخريا بن ث َوابَة ،وكان هذا ال ّراهب يتكلم يف
يشء من أجزاء العلوم ِ
مقيم بالقدس يف املِئة الرابعة من الهجرة ،وكان له نظر يف
والطب وكان
الحكَميَّة
ً
ّ

وجمل كثرية مام يعرفه .وقد ذكر
ً
أمر تركيب األدوية .وملا اجتمع به محمد التَّميمي الزَمه وأخذ منه فوائد

جفان الحا ِدث عن امل َّرة السوداء امل ُحرتِقة وذكر أنّه نقل ذلك
التَّميمي يف كتابه مادَّة ال َبقاء صفة ُ
سفوف ال َّر ْ

عن أنبا زخريا».

«وقال الصاحب جامل الدين بن ال ِ
قفطي القايض األكرم يف كتاب إخبار العلامء بأخبار الحكامء :إن التَّميمي كان
جدّه سعيد طبيبًا وصحب أحمد بن أيب يعقوب موىل ولد العباس ،وكان محمد [التَّميمي] من البيت املقدّس

مه
وقرأ علم الطب به وبغريه من املدن التي ارتحل إليها ،واستفاد من هذا الشأن جز ًءا متوف ًرا وأحكم ما َ
علِ َ
حكام .وكان له غَرام و ِ
منه غاية ا ِ
حسن اختيار يف تأليفها ،وعنده غوص عىل
عناية تا َّ
مة يف تركيب األدوية و ُ
إل ْ
أمور هذا النوع واستغراق يف طلب غَوا ِ
التياق الفاروق مبا زاد فيه من املفردات،
مضه .وهو الذي أكمل ِّ

ومتوسط وصغري .وقد كان
التياق عدّة تصانيف ما بني كبري
وذلك بإجامع األطباء عىل أنه الذي أكمله .وله يف ِّ
ّ

الساحلية ،وكان
مختصا بالحسن بن عبد الله بن طغج امل ُستويل عىل مدينة ال ّرملة وما انضاف إليها من البالد
ً
ّ
ما به ومبا يعالِجه به من املفردات وامل ُركَّبات ،وعمل له عدة معاجني ولخالِخ طب ّية ودخن دا ِ
فعة للوباء
مغ َر ً
ُ

وسطَّر ذلك يف أثناء مص َّنفاته.

حب الوزير يعقوب بن كِلِّس وزير امل ُ ِ
ع ّز والعزيز
ثم أدرك الدولة العلويّة عند دخولها إىل الديار املرصية وص َ
ريا يف عدة مجلدات سامه مادَّة ال َبقاء بإصالح فساد الهواء والتحرز من رضر األوباء ،وكل ذلك
وص ّنف له كتابًا كب ً

الخاص القادمني من أهل املغرب يف صحبة
بالقاهرة املعزيَّة .ولقي األطباء مبرص وناظَرهم واختلط بأطباء
ّ
املع ّز عند قدومه واملقيمني مبرص من أهلها.

( )...قال الصاحب جامل الدين [ابن ال ِ
قفطي] :وملا كان التَّميمي ببلده البيت املقدّس معان ًيا لصناعة الطب

مخلِّص النفوس» ،وقال فيه :هذا تِ
ٌ
رياق ألَّفته بالقدس وأحكمت
وأحكام الرتكيبات ص ّنف وركّب تِرياقًا سامه « ُ
فع الفعل دا ِ
مختص نا ِ
َسع ذوات
فع لرضر
تركيبه،
َ
السمومات القاتِلة املرشوبة واملصبوبَة يف األبدان ،بل ْ
ّ

ج ّرارات وغريها وذوات األربَع واألربَعني
م من األفاعي والثّعابني وأنواع الحيّات املهلِكة الس ّ
الس ّ
م والعقارِب ال َ
مى
ر ً
ِجل ،ومن لَدغ ال ُّرتيالء وال َ
مثَل ،ثم ساق ُ
ب ليس له َ
عظّاياتُ ،
مف َرداته وصورة تركيبه يف كتابه املس ّ
مج َّر ٌ

بـامدَّة ال َبقاء»(.((7

عدّد ال ِ
قفطي وابن أيب أصيبعة مؤلفات التَّميمي وذكرا العناوين التالية التي مل يحقق من الذي وصل إلينا

منها سوى مادَّة البَقاء وطيب العروس يف صناعة العطور :مادَّة البَقاء يف إصالح فساد الهواء والتّحرز

 73ابن أيب أصيبعة ،عيون األنباء يف طبقات األطباءIbn Abī Uṣaybiʿah (d. 1270), A Literary History of Medicine :؛ ينظر ترجمة التَّميمي يف النرشة اإللكرتونية
ذات الولوج املفتوح ( ،)open accessشوهد يف 2020/6/11؛ يفhttps://bit.ly/3e2Zj3Z :
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من رضر األوباء ،رسالة إىل ابنه عيل بن محمد يف صنعة التّياق الفاروق ،كتاب آخر يف التّياق «استوعب

ِ
املرشد إىل جواهر
الرمد وأنواعه وأسبابه وعالجه،
فيه تكميل أدويته وتحرير منافعه» ،مقالة يف ماهية َّ
األغذية وقوى امل ُفردات من األدوية ،طيب العروس وريحان النّفوس( ،((7وكتاب الفَحص واألخبار(.((7
الخريطة ( :)1خريطة فلسطني وبها موقع ِعمواس

املصدر :بترصف من:
Fred McGraw Donner, The Early Islamic Conquests (Princeton, N J: Princeton University Press, 1981), p. 93.

 74أبو عبد الله محمد بن أحمد بن سعيد التميمي ،طيب العروس وريحان النفوس ،دراسة وتحقيق لطف الله قاري (القاهرة :مركز تحقيق الرتاث ،دار الكتب
والوثائق القومية.)2014 ،
75

أعامل مل نذكرها ،ينظر :التميمي ،مادَّة البَقاء ،ص .20 - 17
ً
أثبت يحيى شعار يف دراسته القامئة الكاملة ملؤلفات التَّميمي وتضم
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ريا عن قرية ِ
عمواس الواقعة يف قضاء الرملة بفلسطني ،شاميل
نشأ التَّميمي يف القُدس التي ال تبعد كث ً
(((7
غرب القدس وإىل الجنوب الرشقي من يافا  .اشتهرت ِ
عمواس بطاعون أصابها يف 18هــ639/م يف عهد
حمل اسمها ،وكان أول وباء يصيب الدولة اإلسالمية الناشئة ،وهو امتداد للوباء املعروف
عمر بن الخطاب و َ
بطاعون جوستينيان (106ق.هـ-541م-139هـ749/م) ،أحد العوامل املمهدة النهيار اإلمرباطورية الرومانية.
يقول الطربي والواقدي يف تاريخَيهام أنه كان طاعونًا فتاكًا «تفاىن الناس فيه» وأودى بحياة بعض قادة

الصحابة ،ومن بينهم أبو عبيدة بن الج ّراح ومعاذ بن جبل ويزيد بن أيب سفيان( .((7وقد يكون
املسلمني من َّ
دافع التَّميمي لالهتامم بالوباء ،خاصة الطاعون وباء العرص يف املرحلة القدمية والوسيطة ،يعود إىل
ريا عن ِ
عمواس ،تلك القرية الجريحة التي احتفظت بآثار املرض الفتّاك يف
نشأته يف القدس التي ال تبعد كث ً

الذاكرة الجامعية للساكنة وبالفريوس الكا ِ
من لدى من اكتسبوا مناعة ضده.

وسبل التَّح ُّرز
صت محتوياتها لوصف أعراض األمراض الوبائية
ُص َ
البقاء من عرش مقاالت ،خ ِّ
ُ
يتألَّف كتاب مادَّة َ
منها ،بالرتكيز عىل معالجة فساد الهواء واملاء ووصف أدوية العالج ووسائل املداواة .يستند التَّميمي يف
التغيات الكائِنة يف فصول
املقالة األوىل عىل تقليد الطب اإلغريقي ،وخاصة أبُقْراط( ،((7بصدد ما توجِبه
ّ
السنة واإلنذار بحدوث األمراض الحا ِدثة عنها .ويبسط يف املقالة الثانية نظريته يف فساد الهواء ودوره يف
ِ
حاء ،فيعدّد الحاالت الوبائية التي تنت ِ
ال ِ
قل بالهواء ،وكيفية
علل الناتجة منه وتخطيها من املرىض إىل
األص ّ

عدوى .أما الثالثة والرابعة فأوقفهام عىل التّدابري الوقائية املتّخذة ض ّد اإلصابة باألمراض املنقولة
حدوث ال َ
وأشِبة لها دور
بالهواء وكيف ّية إصالح الهواء واملاء حني يُصيبهام الفَساد .ووصف يف الخامسة أدوية
ْ
وقايئ .وينت ِ
قل يف املقالتني السادسة والسابعة بني املعالجة الطبيّة باملوسيقى والتداخل بني البعدين
(((7
جدري
جسدي وال َّنفيس يف املرض.
والحصبة واملارشا باعتبارها أمراضً ا وبائية ناتجة
ْ
ّ
وخصص الثامنة لل ُ
ال َ
من التَّلوث .ويف األخري ،يصف التَّميمي يف املقالتني األخريتني األدوية الدّا ِ
فعة للوباء ،تلك التي ينصح بها
مج َّربة يف التقليد الطبي منذ جالينوس(.((8
وأخرى ُ
وث يف الرتاث العريب ،وأقدَم كتاب عريب يعالِج ال ّنتائج
جا متق ّد ً
البقاء منوذ ً
ما لدراسة التل ُّ
يع ّد كتاب مادَّة َ
وتفش األمراض امل ُعدية .استند املؤلِّف عىل
املرتت ِّبة عن تكدير البيئة املؤدّي إىل اتساخ الهواء واملاء
ّ
النتائج التي راكمها التقليد الطبي وع ّززها بنتائج خربته املكتسبة يف العالج الرسيري والتجريب الطبي ،فأنتج
الطب الوقايئ والحامية البيئية أخذت هيئة مجموع ضخم سابق لزمنه يف الهندسة البيئية
موسوعة يف
ّ
وصورة للروح العلمية يف عرصه .يتضمن الكتاب نظرية يف تفسري الوباء ترتكز عىل مبدأ مركزي :يرتت ّب الوباء
وثني(.((8
عن التلوث الذي يصيب البيئة ،ويقتيض التَّصدي له إصالح فساد الهواء واملاء املل َّ
مواس ،محافظة الرملة" يف :مصطفى مراد الدباغ ،بالدنا فلسطني ،الجزء الرابع ،القسم الثاين (كفر قرع :دار الهدى ،)1991 ،ص
 76عن عمواس وتاريخها ينظر" :ع ْ
 510وما يليها ،موقع فلسطني يف الذاكرة ،شوهد يف  ،2020/6/8يفhttps://bit.ly/3cHyPmX :
77

إسامعيل بن عمر بن كثري ،البداية والنهاية 15 ،مج (بريوت :مكتبة املعارف ،)1990 ،مج  ،7ص .96 - 90

عني به أتم عناية،
78
يعب التَّميمي عن تقديره ألبقراط بالقول يف مقدمة مادَّة البَقاء" :ومل أر أحدًا من املتقدمني منهم وال من املتأخرين أمعن النظر يف ذلك و َ
ِّ
جته غري الفاضل أبقراط ،فإنه وضع كتاب األهوية والبلدان واملياه،
حتى وضع له كتابًا ونصب له أمثاله من العالجات ،فكان من بَعد يُقتدى به ويُسلك يف ذلك مح َّ
وكذلك وجدته يف الكتاب املسمى إفيذمييا" ،ينظر :التَّميمي ،مادَّة البَقاء ،ص  ،84 - 83يبدو أن كتاب أبقراط مفقود ،ونتوفر عىل تفسري جالينوس للكتاب برتجمة
حنني بن اسحق ،ينظر:
Galen's Commentary on the Hippocratic Treatise on Airs, Waters Places (Περί αέρων, υδάτων, τόπων) in Arabic Translation, Fuat Sezgin et al. (eds.) Reihe C:
Facsimile editions, 65. Reproduced from MS Cairo, Dār al-Kutub, Ṭalʿat-ṭibb 550 (Frankfurt am Main: Institute for the History of Arabic-Islamic Science, 2001).
يجدر الذكر أن شبيل شميل بادر بتوفري ترجمة عربية حديثة لكتاب أبقراط يف بادرة تستحق الثناء :كتاب األهوية واملياه والبلدان أليب الطب أبقراط ،استخرجه إىل
اللغة العربية الدكتور شبيل شميل (القاهرة :مطبعة املقتطف.)1885 ،
79

جه عىل هيئة حم َرة مفرطة.
و َرم يع ّ
املارشا واملارشاءَ :
و ْ
م الْ َ

البقاء ،ص .89 - 86
 80التَّميمي ،مادَّة َ
حا دا ِ
مصار الفاسدة
السبب الباعث يل عىل تأليف هذا الكتاب والعناية بهذا األمر أين نظرت حال علامء األطباء
فعه إىل تأليف الكتاب" :كان
الساكنني باأل ْ
ّ
ّ
 81يقول شار ً
األهوية والبلدان املشهورة باألوبئة الكثرية األمراض ،التي تحدُث بها عند انقالبات فصول السنة األمراض القاتلة والطواعني املهلِكة ألجل فساد أهويتها مبجاورة
ِ
الكدرة التي تتصاعد أبخرتها إىل الجو فتفسده وتغلظه ،مع ما يعضد ذلك
األنهار الكثرية املدود ،واملدائن التي تحدق بها الغدران ومناقع املياه اآلجنة ،واملشارب
ويه من أبخرة الزبول ،ومجاري مياه الحاممات بها ،وأبخرة الجيف من الحيوانات امليّتة امللقاة يف أقنيتها وظواهرها وعىل مم ّر سالك طرقاتها ،كأرض مرص
ويق ّ
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وألح عىل إصالح فساد الهواء وتنظيف املياه للحامية من ال ِ
علل،
أوىل التَّميمي تنقية البيئة أهمية فائقة،
ّ
صب النتشار الوباء ومت ُّك ِنه .ويويص بسلسلة من التدابري االحرتازية
مرت َع ِخ ْ
ربا أن فساد الهواء واملاء َ
معت ً
تنطوي عىل معارف طبيّة وإيكولوجيّة وتكنولوجيّة متقدمة بالنسبة إىل عرصه ،وتشكل اليوم جز ًءا من ترسانة
مدَة يف مكافحة األمراض املعدية ،خاصة حني يحدِّد ِ
علَّة املرض الوبايئ فيام يسميه «الخامئر»
التدابري املعت َ
ِ
رسبة إىل الجسم مع الهواء( .((8ت ُفيدنا البيولوجيا امليكروية ونظرية باستور حول
التي
تناظر البكترييا املت ِّ
استحالة ال َّنشأة العفوية أن امليكروبات والبكترييا هي بالفعل كائنات مجهرية دقيقة يح ِ
ملها الهواء وتتكاثر
حني ت َلج ِ
ٍ
ي.
م
باطن ُ
ضيف َ
ح ّ
ٍ
و الجراثيم
سيا عىل خطى
تقليد طبّي عريق ،اعترب الطبيب الفلسطيني االنقالبات الفَصليّة ظروفًا مناسبة لنم ّ
ًْ

تغيات يف درجات الحرارة والرطوبة تؤث ّر يف البيئة والحيوان .كام وصف التنفُّس
وظهور األمراض ،حني تحدث
ّ

يتغي
ها وظيفة ال ِّرئة باالحرتاق :يختنق املتنفِّس إذا مل
ودوره يف نقل األمراض عن طريق الهواء ،مش ِّب ً
َّ
الهواء املحيط به مثلام تَنطفئ ال ّنار حني يحتبس الهواء عنها .وعىل الصعيد النظري ،ورغم تقديره ألبقراط،

مل يتقيّد بنظرية األخْالط الشهرية التي ترى أن املرض ينتج من اختالل يف توازن األخالط األربعة (السوداء

معتبا أن االعتالل ناتج من خَامئِر تدخل الجسم مع الهواء وتستق ّر فيه إىل أن
والصفراء وال َبلْغم والدَّم)،
ًِ
تتوافر لها ظروف مناسبة ،وما ت َوافُق األمزجة وتعاكُسها سوى عا ِ
مل مساعد فحسب.
م ِتزاز،
كام اعتمد التَّميمي إجراءات متطورة يف تنقية املياه ،ووصف عمل ّيات التَّعقيم
َّ
والتسيب وال َّرشْ ح واال ْ

مثل بطبْخه يف قد ٍر حتى يَنقص منه ُربعه وب َرشْ حه يف آنية من
ً
الهادفة إىل تصفية املاء الفاسد وتنقيته،
ُب املشمش وقلوب اللّوز
مواد مط ِّ
خزف .كام نصح بإلقاء َ
ب اليَامين ول ّ
هرة يف املاء لتنقيته ،من قبيل الشَّ ّ

مى اليوم كربيتات
مد ،وهي مواد مفيدة يف تصفية السوائل.
امل ُ َر َّ
فالشب ال َيامين( ((8ليس سوى ما يس ّ
ّ

األلومنيوم  ،Aluminium Sulfateوهي مادة رضورية يف عملية االمتزاز أو االس ِتجذاب  Adsorptionاملعروفة

يف تنقية املاء.

ثالثًا :الـموت األسود وآثاره :بداية التّاجع العريب
نتدارس يف هذا القسم الثالث واألخري بعض نتائج وباء الطاعون األسود الذي رضب العامل يف أواسط القرن
ع كاريث .تنبئُنا الدراسات التاريخ ّية املعارصة
ال ّرابع عرش وأصاب املنطقة العربية يف مقتلٍ وكان له عليها وق ٌ

مة شكَّلت يف حقيقة األمر أكرب كارثة صح َّية عرفتها اإلنسانية بجميع
وخي َ
أن تلك الجائحة العظيمة وال َّنازِلة ال َ

املقاييس .لقد أودت بحياة ما يعادل أربعني إىل ستني يف املئة من الساكنة يف أوروبا والرشق األوسط
وشامل أفريقيا عندما رضبت العامل يف سنوات الذروة املمتدة بني  1346و1353م .واملقارنة الوحيدة التي

ودمشق ،واملدن التي تيل سواحل البحار ،ويعظم بها مدود األنهار مثل بغداد والبرصة واألهواز وفارس وسواحل بحر الهند ،كعامن وسرياف وعدن ،وما جرى
مكتفل
ً
ملهب ريح الجنوب
وبخاص ما كان منها منكشفًا
مجرى هذه األمصار العظام التي تجاور البحار وتخرتقها األنهار وتحدق  /بها مناقع املياه ال ّراكدة والجارية،
ّ
ّ
مة أهلها أن تكون عنايتهم مبداواة الهواء
مهب ريح الشامل .فكان األوىل بالذين يتولّون منهم عالج ملوكها،
بالجبال وبأقوار ال ّرمال عن
ّ
وخاصة رؤسائها وعا ّ
ّ
ِ
يتحصل بذلك من األمراض املخوفة يف أجساد أهلها،
املحدث لوقوع األوبئة بها ،الجالب الطواعني عىل سكّانها ،أوىل وأوجب من عنايتهم مبداواة ما
الفاسد
ّ
ن سكّان املدن التي هذه حالها قد يغتذون من عفن أهويتها وفساد أوبئتها باستنشاقهم الهواء،
وأن يرصفوا هممهم إىل ذلك ويفرغوا له نفوسهم .وذلك أل ّ
وجذبهم إيّاه بالتنفّس يف ساعات ليلهم ونهارهم أضعاف ما يغتذون به من األغذية الرديئة الكيموس ،وأضعاف ما يرشبونه من املياه الغليظة الرديئة الجوهر"،
ينظر :مادَّة البقاء ،ص .82 - 81
ِ
مر ،إذا تك َّرس باالستعامل والتقعيد املعجمي.
 82ميكن أن
يناظر مصطلح خَمري (ج .خَامئِر) فئة البكترييا التي تؤدي وظيفة التخ ّ
ِ
معدن يُ َ
حا مركّبة عبارة عن خليط من كربيتات البوتاسيوم واأللومنيوم.
الشب اليامين
 83ما سامه التميمي
عث عليه خا ًّ
ما بالقرب من مواقع الرباكني ،يَحوي أمال ً
ّ
ريا يف كتب الصيدلة ،مثلام هو األمر يف كتاب املعتمد يف األدوية املفردة للمظفر يوسف بن
اشتهرت النوعيّة اليامنية منه يف العرص الوسيط ونجد له ِذك ًرا وف ً
عمر بن عيل بن رسول (ت694 .هـ) ،امللك اليمني صاحب التآليف العلم ّية والطب ّية .ينظر :يوسف بن عمر بن عيل بن رسول الغساين ،املعتمد يف األدوية املفردة،
ححه محمود عمر الدمياطي (بريوت :دار الكتب العلمية ،)2000 ،ص .187-186
ضبطه وص ّ
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مر للجدري والحصبة يف سكان أمريكا األصليني بعد
تصمد أمام تلك األرقام املرعبة هي املتعلِّقة باألثر املد ِّ
وصول األوروبيني إىل القا ّرة األمريكية يف بداية العرص الحديث(.((8

جل عبد ال َّرحمن بن خلدون (ت808 .هـ) بعد جيلني من ذروة الوباء( ((8أثر الكارثة التي أحدثها املوت األسود
س ّ
عب بأسلوبه الفريد وبإيجاز بليغ عن فداحة املصيبة وجسامة الخراب ،ووصف ما
بكلِامت قُدَّت من ألَم ،حني َّ
ع ٍ
ة وحرسة تشوبهام مسحة حزن ال تخطئها العني ،فقال:
و َ
وقع بلَ ْ
« ...هذا إىل ما نزل بالعمران رشقًا وغربًا يف منتصف هذه املِئة الثّامنة من الطّاعون الجارِف ،الذي تحيَّف
ِ
ه َرمها ،وبلوغ
م
محاها ،وجاء للدُّول عىل حني َ
مم ،وذ َ
حاسن ال ُ
عمران و َ
ريا من َ
األ َ
هب بأهل ال َ
جيل ،وطَوى كث ً
قلَّص من ِ
عت إىل التَّاليش واالض ِ
محالل
مداها ،ف َ
و َ
هن من سلطانها ،وتدا َ
ظاللها ،وف َّل من حدِّها ،وأ ْ
الغاية من َ
خلَت
درِست
السبل وامل َعالِم ،و َ
مصانِع ،و َ
حوالها ،وانتفَض ُ
عمران األرض بان ِتقاض البرش ،فخَربت األ ْ
مصار والـ َ
ُّ
أ ْ
ِ
وكأن بامل َرشق قد نَزل به مثل ما نَزل بامل َغرب ،لكن
ّ
الساكِن.
عفت الدّول والقَبائل ،وتبَدَّل
الديار وامل َنازل ،وض ُ
ّ

عىل نِس َبته و ِ
عمرانه ،وكأمنا نادَى لِسان الكَون يف العالَم بالخُمول واالن ِ
ه
قباض ،فبادَر باإلجابة ،والل ُ
مقدار ُ
ْق
ول العالَم
بأسِه ،وكأَنَّه َ
خل ٌ
جملَة فكأنَّ ا ت َبدَّل الخَلق من ْ
وارِثُ األرض و َ
ْ
من عليها .وإذا ت َبدَّلت األحوال ُ
أصلِه ،وت َح َّ
(((8
جديدٌ ،ونَشأ ٌ
ح َدثٌ » .
ستَأنَفةٌ ،و َ
عالَم ُ
ة ُ
م ْ
م ْ
َ

تتقاطع شهادة ابن خلدون مع الوصف البديع الذي أفرده عزمي بشارة بصورة موجزة لتلك الكارثة الكونية
ورها
ها بأن ما حصل يف املايض كان بش ً
من ِّب ً
حني قارنها مبا يجري حال ًياُ ،
ريا إىل درجة ال ميكن تص ّ
عا وخط ً
بالقياس عىل ما يحدث أمام ناظرينا:
مرة مبقاييس ال ميكن تَخيُّلها (الطّاعون ،والتّيفوس ،والحصبة،
«عرفت الحضارات السابقة األوبئة املميتة املد ِّ
طب أو ِ
م أو مجتمعاتٌ منظّمة
عل ٌ
وشلل األطفال ،والكولريا ،والح ّ
مى الصفراء ،والقامئة طويلة) ،ومل يكن مث ّة ٌّ
يف دول .اجتاحت األوبئة املؤ َّرخ لها بالتّفصيل قا ّر ٍ
ات بأكملها ،منذ الطّاعون يف القرن ال ّرابع عرش عدة م ّرات
ملوك ّية من دُون
يف أوروبا ،ووصلت شواطئ البحر األسود كام يبدو (أو العكس) ووصلت إىل بالد الشّ ام امل َ ْ
ٍ
ٍ
َضل عن البعوض والجرذان ،وال سيّام جرذان الـموانئ.
وقطارات .فحتى الذُّباب أسهم يف نقله ،ف ً
طائرات
هنة أيضً ا فَ ُّروا
حصدت األوبئة حياة ال ّناس املرعوبني من هذا املجهول الذي بدا عقابًا إله ًّيا .املشَ عوذون وال َك َ
مدن من سكّانها حتى أصبح يُصفِّر فيها الهواء ،وخلَت مناطق كاملة من الحياة،
من دون طقوس ،وفَرغت ُ
(((8
ٍ
ويف
حاالت كثرية مل يَبق من يَدفن األموات» .
ال يُعرف بالتدقيق أين انبثق الوباء .وت ُج ِ
مع الدراسات الفريوسية والتاريخية عىل فرضية غري مؤكَّدة مفادُها
أنه انطلق من وسط آسيا أو رشقها .وتس ّبب االنتقال البرشى بَ ًّرا وبَح ًرا يف انتشار الطاعون برسعة الفتة
بالنظر إىل اإلمكانات املتاحة آنذاك لتقريب املسافة ،وأدى استرشاء الجائحة يف مناطق شاسعة إىل نتائج
 84للمزيد من املعطيات حول الجائحة ،ينظر األبحاث املنشورة يف الكتاب الجامعي التايل والتي يدعو مؤلفوها إىل إعادة النظر يف كارثة املوت األسود وآثارها
واالستعداد الحتامل عودة الطاعون يف املستقبل:
Pandemic Disease in the Medieval World: Rethinking the Black Death, Monica Green (ed.), The Medieval Globe Books, 1 (Kalamazoo, Mich: Western Michigan
;)University, 2014
املخصصة للجائحة:
ونذكر من بني الدراسات األخرى العديدة
ّ
D. Herlihy, The Black Death and the Transformation of the West, Samuel K. Cohn (ed.) (Cambridge, MA. Harvard University Press, 1997); S. Scott & C. J. Duncan,
Biology of Plagues: Evidence from Historical Populations (Cambridge: Cambridge University Press, 2001); J. P. Byrne, Encyclopedia of the Black Death (Santa
Barbara, CA: Abc-Clio, 2012); Ole J. Benedictow, The Black Death 1346-1353: The Complete History (Woodbridge, UK: Boydell Press, 2012).
 85ألف ابن خلدون كتاب املقدمة الشهري يف 780هـ1377/م ،ثالثة عقود بعد ذروة الجائحة (750هـ1350/م) ،وأعاد صياغته مرات عدّة خالل العقدين الالحقني .ينظر
نرشة الكتاب العريب :املقدمة :تاريخ العلّ مة ابن خلدون ،تحقيق جمعة شيخة (تونس :الدار التونسية للنرش ،)1984 ،جزءان؛ والرتجمة اإلنكليزية:
Nessim Y. D. Dawood (ed.), Ibn Khaldun & Franz Rosenthal (trans.), The Muqaddimah: An Introduction to History (Princeton: Princeton University Press, 1969),
3 vols.
 86املقدمة :تاريخ العالمة ابن خلدون ،الجزء األول ،ص .63
 87بشارة ،ص .5 - 4
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 وتُنبِئنا، تأث ّرت منطقة الرشق األوسط بدورها بأثر الطاعون األسود.دميوغرافيّة خطرية يف املناطق املصابة
 التي كانت مرتابطة اجتامع ًيا،((8(املخصصة ملنطقتني عربيتني رئيستني هام بالد ال ِكنانة وبالد الشَّ ام
الدراسات
ّ
.((8( حيث فقدت مرص ما يعا ِدل نصف ساكنتها، بالتأثري الهدّام لهذا الوباء يف املنطقة العربية،واقتصاديًا
1353 - 1346  خريطة انتشار جائحة املوت األسود يف سنوات الذروة:)2( الخريطة

:املصدر
D. Cesana, O. J. Benedictow & R. Bianucci, “The Origin and Early Spread of the Black Death in Italy: First Evidence of Plague
Victims from 14th-Century Liguria (Northern Italy),” Anthropological Science (Japanese Series), vol. 125, no. 1 (2017), p. 3.

: راجع الدراسات التالية88
Michael W. Dols, The Black Death in the Middle East (Princeton, N J: Princeton University Press, 1977); Michael W. Dols, “Plague in Early Islamic History,” Journal
of the American Oriental Society, vol. 94, no. 3 (1974), pp. 371-83; Michael W. Dols, “The Second Plague Pandemic and Its Recurrences in the Middle East: 13471894,” Journal of the Economic and Social History of the Orient, vol. 22, no. 2 (1979), pp. 162 - 189.
89 Dols, The Black Death in the Middle East, chapter V “The Demographic Effects of Plague in Egypt and Syria”; chapter VII “The Economic Consequences of
the Black Death.”
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خاصة يف املناطق الحرضية يف سوريا ومرص،
أدّى الرتاجع الرسيع واملفاجئ عىل الصعيد الدميوغرايف،
ّ
عي البلدين خالل مدّة طويلة .ومن دون شك
إىل تأثريات اقتصادية واجتامعية وخيمة أرخت بظاللها عىل مجتم َ
مل يكن األمر مختلفًا يف مجموع البالد العربية ،رشقًا وغربًا .ميكن استجالء معامل ما وقع عىل صعيد التدمري
الدميوغرايف وما تبعه عىل الصعيد االقتصادي باالعتامد عىل املعطيات التي توفِّرها املصادر التاريخية
تبي أن الوفيات من أثر
املفصلة( .((9كام تسعفنا األبحاث األكادميية حني
مثل شهادة املقريزي (ت845 .ه)
ّ
ّ
الري يف دلتا النيل عن تأمني املياه للزراعة .مل يقع عجز مامثل بهذه الصفة
الطاعون أدت إىل توقّف شبكة
ّ
الجذرية منذ العهد الفرعوين(.((9
عىل صعيد آخر ،مل يكن وقْع الجائحة يف البالد اإلسالمية مطابقًا آلثاره يف أوروبا .ألن استقراء الوقائع يضعنا
أمام تباينٍ واضح ،ميكن إيجازه كام ييل :أدت الجائحة يف أوروبا إىل تحرير الطاقات حني دفعت جامهري
الفالحني التي هجرت املزارع هربًا من الطاعون لتستق ّر يف املدن ،فتحررت قوى عاملة كثرية العدد أسهمت
يف رفد الحركية االقتصادية تدريجيًا بيد عاملة نشيطة مل تكن متوافرة من قبل .أما يف املنطقة العربيّة،
عطالة مزمنة ،فإن النقص السكاين الفادح أدى إىل تراجع اقتصادي شكّل تربة خصبة لألحداث التي
امل ُثقَلة ب َ
ستخيّم بثقلها عىل املنطقة بعد انحسار الجائحة ،تحت الحكم العثامين ويف مواجهة األطامع األوروبية.
ُبي دراسة مغربيّة منوذجيّة يف هذا املضامر العالقة امللتبسة التي قلّام اعتُ ِ
مدت لتفسري القابليَّة
ت ّ
لالستعامر ،بني األوبئة واملجاعات يف املغرب األقىص ،من ناحية ،ومتكّن السيطرة االستعامرية تدريج ًيا من
يلح عليه املؤرخ املغريب
فرض سطوتها عىل البالد ،من ناحية أخرى ( .((9وهذا العنرص الحاسم هو الذي ّ
جرمان عياش يف تقدميه لتلك الدراسة:
ور
«نظ ًرا الستفحال وقع املجاعات واألوبِئة ،مع استفحال الضغوط األوروبية ،كيف كان بإمكان املغرب أن يتط ّ
مثل ،والحالة أن األوبئة
ً
رسب األورويب ،كام فعلت اليابان،
وينمو ،ويُع ِّزز كيانه ليصمد بالذّات أمام هذا التَّ ّ
م من ثروته الحيوانية والبرشية ،مبا
واملجاعات كانت تجرِف كل عرش سنوات أو خمس عرشة سنة ،بقسم ها ّ
فيها األطر اإلدارية والعسكرية والثقافية؟ لقد كانت القوى املن ِتجة ووسائل النقل تتع ّرض للتدمري ،وكان األمن
يَختل ،وال ِ
يضمحل بحيث أن البالدً ،
ّ
علم
بدل من أن تَخطو إىل األمام ،كانت ترت ُّد إىل الوراء»(.((9

90

أحمد بن عيل املقريزي ،كتاب السلوك ملعرفة دول امللوك ،تحقيق محمد عبد القادر عطا (بريوت :دار الكتب العلمية1418 ،هـ1997/م) ،مثانية أجزاء.
91 Stuart Borsch, “Plague Depopulation and Irrigation Decay in Medieval Egypt,” in: Green (ed.), pp. 125 - 156.

 92محمد األمني البزاز ،تاريخ األوبئة واملجاعات باملغرب يف القرنني الثامن عرش والتاسع عرش ،سلسلة رسائل وأطروحات ( 18الرباط :منشورات كلية اآلداب
والعلوم اإلنسانية.)1992 ،
 93املرجع نفسه ،ص 8-7؛ املجاعات واألوبئة يف تاريخ املغرب ،تنسيق بوبكر بوهادي وبوجمعة رويان (الجديدة :منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
بالجديدة.)2004 ،
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