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ضياع مكتبة:
في ربيع سنة 1612 اضطر السلطان السعدي موالي زيدان الناصر 

إلى مغادرة عاصمته مراكش، حتت تهديدات أبي احمللي من تافياللت الذي 

ادعى أنه املهدي املنتظر، فلجأ في البداية إلى مدينة آسفي ليستقر به 

املقام بسوس في أكادير، قبل أن يسترد مدينة مراكش في 30 نونبر من 

سنة 1613 بعد مقتل أبي احمللي في معركة حاسمة بواقعة جبل جليز 

على أبواب مدينة مراكش. 

و كان من بني النفائس التي حرص السلطان موالي زيدان أن يحملها 

معه إلى منفاه املؤقت للحفاظ عليها و صونها، تلك املكتبة العظيمة 

أحمد  موالي  السلطان  املعرفة  و  الكتب  عاشق  والده  له  خلفها  التي 

التي كانت  إثراء املكتبة  زيدان على  املنصور، وقد عمل السلطان موالي 

وفق شهادات املعاصرين من بني أضخم املكتبات و أكثرها تنوعا.

و ملا قرر السلطان مغادرة مدينة آسفي متوجها إلى أكادير في بداية 

املكتبة  بينها  ومن  الغالية،  نفائسه  نقل  مهمة  أوكل   1612 صيف 

حول مصنف من مكتبة السلطان موالي زيدان الناصر

ترجمة : مصطفى اكن
مساعدة: مصطفى آيت يدير و محمد إبوعجبان
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أوروبية  سفينة  ربان  كاستالن  دو  فيليب  جون  إلى  البحر  عبر  املعروفة، 
وقنصل امللك الفرنسي مبدينة آسفي. و بعد اجلرد و التصنيف مت شحن 
ما يناهز ثالثة وسبعني حمالً من الكتب اإلسالمية، ليتم بعد ذلك نقلها 
إلى أكادير لتصل يوم 16 يونيو. غير أن مسيرة املكتبة السلطانية لم 
تتوقف عند هذا احلد، فبعد انتظار ستة أيام في ميناء أكادير ألداء 3000 
صبره  نفد  أن  بعد  القبطان  قرر  عليه،  املتعاقد  الشحن  واجب  دوقية 
إال  السداد،  يتم  أن  إلى  الشحنة  حلجز  مرسليا  إلى  بالسفينة  التوجه 
أن مراد القبطان لم يتم فسرعان ما مت اإلغارة على السفينة من طرف 
شواطئ  قبالة  فاجاردو  لويس  األميرال  بقيادة  اإلسباني  البحرية  سرب 
سال ليتم نقلها إلى اسبانيا. لتباع في مزاد علني خصوصا " حصانان 
من خيرة أحصنة السلطان موالي زيدان" في حني مت نقل املكتبة بأمر من 
 Royal San Lorenzo( اجمللس امللكي إلى سان لورينزو ديل اإلسكوريا
del Escurial( التي كانت تعتبر ديرا و مقرا لإلقامة امللكية االسبانية 
بالقرب من مدريد. وقد حاول السلطان موالي زيدان التفاوض السترجاع 
مخطوطاته القيمة التي كانت تقدر ب 4000 مخطوط، مقترحا لذلك 
االسباني  البالط  تصلب  أمام  يفلح  لم  أنه  إال  دوقية..   60000 مبلغ 
االسبانية  امللكية  االقامة  مكتبة  برفوف  القيمة  اخملطوطات  لتلتحق 

.]1[

لبت عدوانا من السلطان موالي زيدان تتميز  التي سحُ وكانت األعمال 
 2000 يناهز  )ما  الالهوت  بني  جمعت  حيث  والثراء،  الكبير  بالتنوع 
مصنف( و الفلسفة والرياضيات باإلضافة إلى عدد من املقاالت الطبية 
)اللمفاوي( "مغنية السائل عن  الدبلي  أبرزها مقال حول الطاعون  من 
مرض احلائل" لصاحبه الوزير ببالط غرناطة، الشاعر والفيلسوف املؤرخ 
ورجل العلم، لسان الدين ابن اخلطيب )1313-1375( الذي كان صديقا 
)1332-1401(. ظل مصنف  ابن خلدون  الرحمان  للعالمة عبد  مقربا 
لسان الدين ابن اخلطيب حبيس رفوف اإلسكوريال )Escurial( بعد جناته 
أحال عددا  الذي  و   1671 امللكية سنة  باملكتبة  الذي نشب  احلريق  من 
كبيرا من كتب السلطان موالي زيدان ومعه قرونا من املعرفة اإلسالمية 

واإلنسانية رمادا تذروه الرياح.

أن  ابن اخلطيب ال ضير  الدين  الطاعون للسان  التطرق ملصنف  وقبل 
نقدم نبذة عن ترجمة هذا العالمة الكبير.

لسان الدين ابن الخطيب، وزير غرناطة: 
الدكتور  ألقاها  التي  احملاضرة  إلى  العرض  االستناد في هذا  و سيتم 
اإلذاعة  مبدعي  احتاد  رئيس   ،)2007-1929( الريسوني  األخضر  محمد 
التلفزة وعضو احتاد كتاب املغرب، يوم 8 أبريل 1951 أمام أعضاء جمعية 
 )De Aldecoa( أصدقاء فاس" ]2[ والتي اعتمدت دراسة دي ألديكوا"

املنشورة في أرشيف البرابرة سنة 1917 ]3[.

يعتبر لسان الدين ابن اخلطيب سليل قبيلة بني سلمان ذات األصول 
العربية الشريفة، حيث انتقل أجداده القدامى من اليمن ليستقروا ببالد 
الشام بسوريا قبل أن يهاجروا إلى بالد األندلس بعد الفتح اإلسالمي لها، 
و لقبوا في األندلس ب "بنو اخلطيب" بعد أن كانوا يحملون اسم "بنو 
الوزير" في البداية وذلك للشهرة التي حظي بها أحد أجداده في مجال 
الوعظ واخلطابة، و نشأ لسان الدين في كنف عائلة عرفت بالعلم واألدب  
حاذقا  طبيبا  والده  كان  و  الدولة،  في  كبرى  مسؤوليات  أفرادها  تقلد 
وشاعرا فذا ورث عنه لسان الدين العلم و األدب بعد وفاته في معركة 

الطريفة يوم 7 جمادى االولى سنة 741 هـ موافق ) 29 أكتوبر 1340(.

25  من رجب  الدين في  بن اخلطيب لسان  أبو محمد عبد اهلل  ولد 
سنة 713هـ )15 نونبر 1313( مبدينة لوشة، وقد تناقلت تراجمه أنه 
حظي بتكوين علمي متميز، حيث تتلمذ على يد أشهر معلمي و أعالم 
غرناطة، كاإلمام يحيى بن هديل الذي لقنه العلوم الطبية والرياضيات 
اجلياب  ابن  يد  على  البالغة  و  األدب  درس  حني  في  والفلسفة.  والفلك 
كاتب البالط السلطاني املتوفى بداء الطاعون األسود سنة 1349. وكان 
لسمعة أسرته و خاصة سمعة والده الفضل الكبير في اعتالئه السريع 
ابن  أن خلف منصب معلمه  إلى  الدولة،  العليا في  املناصب  و  للمراتب 
حاكم  يوسف  احلجاج  أبي  لألمير  السلطاني  البالط  كتابة  في  اجلياب 
أوكل  الذي  امللك  ثقة  محل  بذلك  فأصبح   .1354-1333 بني  غرناطة 
إليه صالحيات واسعة. يقول لسان الدين ابن اخلطيب متحدثا عن هذه 
الثقة والصالحيات الواسعة التي حظي بها :"وقد عهد إلي السلطان 
بقيادة اجليش وشؤون الوزارة والسفارة إلى امللوك والسالطني، كما أوكل 
إلي أمر متثيله بعاصمته وحمايتها، وجعَل بني يديَّ ختمه وسيفه، وألقى 

على عاتقي أمن وحراسة مخدعه وخزينته وجميع ممتلكاته".

إال أن املوت املفاجئ للملك، الذي اغتيل على يد أحد عبيده وهو يصلي 
الدين ومساره  الفطر،  قد عكر على حياة لسان  يوم عيد  املسجد  في 
املهني، حيث استبعد بشكل مؤقت خالل فترة الوصاية التي تلت وفاة 
امللك، واقتصر عمله على الوزارة وبعض املهام البسيطة، إلى أن اعتلى 
مهام  إليه  وأوكل  البالط  الى  فقربه  العرش  اخلامس  محمد  السلطان 
الدعم  اللتماس  فاس  مدينة  إلى  إرساله  مهمة  بينها  من  كان  نوعية، 
من السلطان أبي عنان املريني، فحظي خاللها باستقبال مشرف وتعرف 

على أعالم الفكر والنخبة العلمية في بالط السلطان املريني.

وبعد عودته من فاس وجد ابن اخلطيب القصر السلطاني في خضم 
إسماعيل،  أخيه  طرف  من  بالسلطان  اإلطاحة  مت  حيث  مشتعلة،  ثورة 
اخلطيب فقد جرد  ابن  أما  املتمردون،  يحاصره  أن  قبل  قاديس  إلى  ليلجأ 
اخمللوع  السلطان  يجد  ولم  السجن،  في  به  الزج  قبل  ممتلكاته  كل  من 
اال االستنجاد  أملت بهما،  التي  الضائقة  وزيره منفذا للخروج من  مبعية 
بالسلطان املريني اجلديد أبي سالم الذي اشترط حريتهما و استقدامهما 
لسان  ليعود  اجلديد،  غرناطة  سلطان  مع  التحالف  مقابل  بفاس  إليه 
الدين ابن اخلطيب الى أصحابه من أعالم الفكر والعلم في البالط املريني 
الذين تعرف عليهم أيام السلطان أبي عنان ويستقر بزاوية مبدينة سال 
منكبا على الفلسفة و العلوم و الشعر ليتعرف في ما بعد على العالمة 
تناقلتها كتب  أواصر صداقة متينة  و تنشأ بينهما  ابن خلدون  الرحالة 

املؤرخني.

جديد   من  عرشه  اعتالء  في  اخلامس   محمد  غرناطة  أمير  جنح  وقد 
إلى  القدمي  وزيره  إلرجاع  باكرا  فاندفع  سالم،  أبي  1362مبساعدة  سنة 
يوافق هواه  لم  ذلك  أن  رغم  ألوامر مواله  للخضوع  والذي اضطر  جنبه، 
متاما. وبعد العود إلى غرناطة قلده امللك أكبر السلطات، إلى درجة أنه 
وحسب  أحكم"  بينما كنت  يسود  امللك  كان  "لقد  يكتب  أن  استطاع 
كان  لقد   " غرناطة  في  جانبه  إلى  استقدمه  الذي  ابن خلدون  صاحبه 
اآلمال،  كل  عليه  وعلقت  الوجوه،  كل  إليه  التفتت  جميال،  ووقتا  ربيعا 
ولكن النعمة التي أغدق  وقد تدافعت اخلاصة والعامة عند بابه.."]4[ 
عليه مواله لن تتأخر كثيرا في خلق حساد بحثوا عن مبرارات للقضاء 
ابن  بصديقه  فيه  األمير  ثقة   لكسر  البداية  في  استعانوا  وقد  عليه. 
 ،1365 خلدون الذي قرر استئذان امللك وغادر غرناطة ونزل بجاية سنة 
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استوعب  أن  بعد  به،  اإلضرار  وجتنب  بالوزير  صداقته  على  للمحافظة 
املكيدة التي تدبر له.

ومبا أن امللك قد أصم أذنيه أمام ما بلغه عن وزيره من انتقادات، فإن 
بالهرطقة،  فاتهموه  الدين  إلى  املعركة  ساحة  تغيير  قرروا  قد  مناوئيه 
وهكذا قرر لسان الدين بن اخلطيب الفرار بعدما وعى خطورة اتهام كهذا 
طارق  جبل  بلغ   1371 سنة  في  حياته،  على  خطر  من  يشكل  كان  مبا 
اجلديد  املريني  السلطان  تلمسان عند  إلى  آوى  إلى سبتة. ثم  ومنه مر 
كل  غيابه،  أثناء  فحصت،  وقد  بها.  فأقام   )1372-1366( العزيز  عبد 
كتبه التي أعقبها في غرناطة، وصنفت على أنها مخالفة للمذهب ثم 
تقررت محاكمته غيابيا، فحكم عليه باإلعدام. وملا طلب من السلطان 
املريني إرسال ابن اخلطيب إلى غرناطة لينال عقابه أجاب رسل محكمة 
غرناطة بعد أن فهم السبب احلقيقي إلدانته "ملاذا لم تعاقبوه وقد كان 
بينكم في غرناطة مادمتم تعرفون أنه متهم؟ أما أنا فأستطيع أن أؤكد 
لكم أنه طاملا في جواري، لن ميس بسوء". وهكذا استطاع الوزير السابق 

أن يعود ليستقر بفاس بني أصحابه بعد أن تأكد من حماية السلطان.

وعاش هناك أيضا ثالث سنني من راحة البال في دار مريحة، متعاطيا 
ألن  ظروفه،  من  شيئا  العزيز  عبد  وفاة  تغير  ولم  والشعر،  احلدائق  لفن 
غرناطة،  محكمة  مقاومة  في  استمر  الغازي  ابن  الوزير  العرش  وصي 
إال أن سلطانا جديدا سجل دخوله منتصرا إلى فاس بعد احتاللها في 

السادس من محرم 776 )17 يونيو 1374(.

يتعلق األمر بأحد أبناء السلطان البائد أبي سليم الذي قضى مقتوال 
بعدما مد يد العون إلى ملك غرناطة محمد اخلامس ليستعيد عرشه 
محمد  عون  من  استفاد  الذي  اجلديد،  فاس  سلطان  قرر  وهكذا  بقليل، 
اخلامس ردا للجميل إثر الدعم الذي كان قد تلقاه من أبيه، أن يسترضي 
ملك غرناطة بابن اخلطيب املسكني الذي أودعه السجن، ويحكي املؤرخون 
أن هذا الوزير السابق قد أبان عن ثبات وجتلد في محنته. وقد أنشد في 
زنزانته وهو يعلم املصير الذي كان ينتظره قصيدة تنتهي بهذين البيتني:

فقل للعدا ذهب ابن الخطيب وفات ومن ذا الذي لا يفوت
فمــن كان يفرح منكم له فقـــل يفرح اليـــوم من لا يمــوت

وبرغم تدخالت ابن خلدون، فقد أقيمت محاكمة جديدة  البن اخلطيب 
بفاس، ترأسها نفس الذي كان على رأس من تواطؤوا ضده في غرناطة 
استمات  وقد  داوود،  ابن  سليمان  الوزير  إنه  منصبه،  في  خلفه  والذي 
املتهم في الدفاع عن نفسه بشجاعة ومهارة، ونفي التهم املوجهة إليه، 
االعتراف  رفض  وألنه  مواقف صعبة،  في  مرة  ما  غير  وقد جعل قضاته 
إليه، تعرض للسب والتعذيب قبل أن يحكم عليه  باالتهامات املوجهة 
ابن اخلطيب،  أن يكونا سبا في حق  دون  ارتفعا  باإلعدام. "صوتان فقط 
كما كتب أحد كتاب سيرته، صوت ابن خلدون صديقه الوفي، وصوت ابن 

خامتة تلميذه، األول دفاعا عنه، والثاني تخفيفا عنه"

وقد كان تنفيذ احلكم سريعا ألنه في الليلة التي تلته، أدخل الوزير ابن 
داوود الذي كان يخشى عدم إنفاذ العقاب، رجاله إلى السجن حيث كان 
ابن اخلطيب معتقال فخنقوه، في اليوم املوالي ووري جثمان ابن اخلطيب 
الثرى في مقبرة باب حملروق التي كانت مسرحا للعمليات الكبرى؟، إال أنه 
أنه  ذلك  االنتقامات،  أحقر  النهاية موضع  إلى  اخلطيب ظل  ابن  إن  قيل 
مت نبش قبره وإخراج جثته في الليلة املوالية وإحراقها جزئيا ثم إلقاؤها 
على قارعة الطريق نهبا ألعني املارة، وفي األخير أصرت السلطات املرينية 
على دفنه من جديد. وقد اثارت الظروف التي قتل فيها ابن اخلطيب وما 

تعرض له َجَدثه من تدنيس سخط آل فاس. 

ابن الخطيب، الطبيب والباحث
من الصعب تصور أن الذي انتهينا للتو من احلديث عن مهنته ومصيره 
خدمة  في  العليا  مسؤولياته  مع  باملوازاة  ينجح  أن  استطاع  املأساوي، 
أن  سيرته  كتاب  ويدعي  كبير،  فكري  نشاط  بلورة  في  غرناطة،  مملكة 
الليل لكتابة أكثر  الذي كان قد أصابه مكنه من استغالل  املزمن  األرق 
من ستني مؤلفا في مواضيع تتسم بقدر كبير من الغنى والتنوع  كما 
النصف وهي  إال  يبلغنا منها  لم  ولكن لألسف  ابن سينا،  فعل سلفه 
أيضا بالنسبة ألغلبها ما تزال تنتظر طريقها إلى النشر، ويظل كتابه 
يعتبر  الذي  غرناطة  أخبار  في  االحاطة  كتاب  هو  بالتأكيد  األكثر صيتا 
اليوم موردا ال غنى عنه في تسقط أخبار اململكة النصرية، كما يحوي 
أيضا سيرته الذاتية وسيرة جميع العلماء الذين التقاهم طيلة حياته، 
ويعتبر مؤلفه الشعري مهما أيضا حيث يسرد ابن خلدون في املقدمة 
أمثلة جميلة منه. وجند أيضا من بني مؤلفاته كتبا عن الفلسفة وعن 
الدين التي استعمل بعضها مثل ذلك الذي كتبه عن الصوفية "روضة 

التعريف في احلب الشريف" من طرف مناوئيه الشتباهه.

ولكن ابن اخلطيب، كشأن أبيه، كان يهتم على اخلصوص بالطب، وقد 
أتاح له وباء الطاعون األسود الذي اجتاح الشرق األوسط وأفريقية و أوربا 
بني 1346 و 1353 فرصة إثبات مقدرته على التفكير العلمي بخصوص 
هذا املرض ]5[. ويصف ابن خلدون في "املقدمة" تأثير هذا الوباء بقوله 
" لقد خضعت احلضارة في كل من الشرق والغرب، لتوغل مدمر، يتعلق 
األمر بالطاعون الذي دمر األمم ومحا شعوبا بأكملها من سطح األرض. 
احلضارة  مستوى  من  كل  فتضاءل  إنشاؤه...  مت  ما  كل  على  أتى  لقد 
وعدد السكان...". لقد أصاب الطاعون غرناطة في املرحلة التي كانت 
اخلطيب،  البن  تلميذ  وهو  ابن خامتة  فمثال  احلجاج،  أبي  األمير  إمرة  حتت 
متحدثا  يكتب  غرناطة  جارة  أمليرية  مدينة  في  الطب  ميارس  كان  الذي 
عن بداية احلدث ومكان ظهوره: "فقد حدثني أناس من أهل الثقة نقال 
عن جتار نصارى نزلوا أمليرية أن أصل هذا احلدث من الغيطة، وهي الصني 
أهل  وهم  سمرقند  من  آخرين  وافدين  عن  ذلك  أخذت  كما  بالفارسية، 
ثقة وجد، وتقع بالد الصني في أقصى األرض من جهة املشرق، ومن هناك 
التركية".  واألراضي  فارس  وبالد  العراق  إلى  وامتد  االنتشار  في  استمر 
أن  اليوم  ونعرف  مليون،   90 إلى   125 من  الصني  سكان  عدد  مر  وقد 
سفن التجارة التي تبحر من بلد إلى آخر، كانت واحدا من أهم األسباب 
في انتشار املرض، وإن إسبانيا األندلس انتقلت إليها العدوى من موانئ 
حسب  ذروته،  األسود  الطاعون  وباء  بلغ  وقد  املتوسط.  األبيض  حوض 
ابن  التي تقلد فيها  الفترة  1349، وهي  1346 و  العصر، بني  شهادات 
اخلطيب مسؤوليات عليا، وبال ريب فهو الذي كان عليه أن يتخذ القرارات 
املأساوي  املشكل  هذا  دفعه  وقد  انتشاره،  من  احلد  حملاولة  الضرورية 
للصحة العمومية والذي وقف طب عصره عاجزا أمامه، إلى إعادة طرح 
النقاش حول التفاسير التي كانت قد أعطيت لهذه األوبئة اخمليفة والتي 
تتجدد بشكل منتظم، وإلى تدوين نتائج تفكيره في كتاب، وهكذا عرف 
الوجود كتابه حول الطاعون الذي دخلت نسخته الوحيدة بطرق جنهلها 
إلى  أن يعود  زيدان، قبل  املغربية للسلطان السعدي موالي  املكتبة  إلى 
 Royal San( امللكي  الدير  في  ويودع  نعلم،  التي  الظروف  في  إسبانيا 
Lorenzo del Escurial( حيث يحفظ إلى اليوم مع كتب أخرى جيء 

بها من مراكش.
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الطاعون،  حول  مؤلفات  ثالث   )Escurial( اإلسكوريال  في  يوجد 
اخلطيب:"مقنعة  ابن  مؤلف  هو  األول   .MS 1785 الرمز  حتت  مدرجة 
السائل عن املرض الهائل" وقد ربط به كتابان آخران أولهما كتاب طبيب 
تفصيل  في  القاصد  الغرض  بن خامتة: "تسهيل  بن علي  أحمد  أمليرية 
الطبي  الشرح  يعتبر  والذي   1349 تقريبا سنة  الوافد" املكتوب  املرض 
األخير فهو كتاب  الكتاب  أما  بالعربية،  املدون  للطاعون األسود  األكمل 
طبيب من غرناطة  يدعى محمدا الشاكري والذي كان هو األخر تلميذا 
ضحايا  لعالج  األطباء  غير  إلى  موجه  بدليل  األمر  يتعلق  اخلطيب،  البن 
الطاعون حتت عنوان : "حتقيق األنباء عن أمر الوباء". وقد ظل مؤلف ابن 
اخلطيب مجهوال إلى غاية سنة 1863،حني نشر الباحث األملانـي م ج. 
أعمال  سري،  منشور  في  ترجمة  دون  له  نسخة   )MJ. Müller( مولر 
توجد  ال  اليوم  حدود  وإلى   .)Bavière,) ]6[ بافاريا  امللكية  األكادميية 
إلى لغة أجنبية، نفس الشيء ينطبق على  أي ترجمة كاملة للكتابني 

الكتابني اآلخرين..

ونبيل   )William Ober( أوبر  ويليام  الكاتبان  نشر  فقد  ذلك  ومع 
كتاب  من  املقاطع  بعض  سنوات  بضع  قبل   )Nabil Alloush(علوش
التعرف  إلى  )م ج. مولر( والتي ستؤدي  بن اخلطيب انطالقا من نسخة 
بشكل أفضل إلى استنتاجات وزير غرناطة بعد مالحظته لوباء الطاعون 

األسود.

كتاب الطاعون البن الخطيب 
ومما   ،1352 بعد سنة  األرجح  على  املقال  هذا  ألف  الكاتبني  حسب 
ابن  أن  1349 و1352، ويظن  ابن بطوطة لغرناطة بني  زيارة  يؤكد ذلك 
اخلطيب عكف على كتابة هذا املقال في منفاه بفاس بني 1362-1359 
السعديني.  السالطني   مكتبة  في  منه  نسخة  تواجد  يفسر  ما  وهذا 
ويضم وصفا سريريا للطاعون ومييز بني نوعني دبلي )ملفاوي( ورئوي، ويحوي 
أطباء عصره.  عليه بني  أيضا طرقا عالجية مختلفة عما كان متعارفاً 
الطاعون،  انتشار  ومما يشكل أصالة عمله هذا هو تصوره حول كيفية 
فقد كانت املعرفة العلمية حينما الحظ الوباء في غرناطة مرتكزة حول 

تلوث  املرض عن طريق   هذا  انتشار  تفسر  التي  امللوث'  'الهواء  مفهوم 
ونبيل   )William Ober( أوبر  ويليام  يذكر  و  دقيقة.  بعضيات  الهواء 
 Varro في مقالهما عن الكاتب االفريقي فارو )Nabil Alloush(علوش
 De Re( 'في مؤلفه 'دي ري ريستكا ) عاش في القرن األول قبل امليالد(
rustica( النصيحة التي يقدمها الي الذين يرغبون في بناء مساكنهم 
أن تكون  أن يحرص على  اجلديد يجب   القاطن  أن  والتي مفادها  بالقرى 
سكناه في منأى عن بعض احليوانات الصغيرة التي ال تراها العني لكنها 
تتسرب للجسم عن طريق الفم واألنف مسببة أمراضا خطيرة. ووضح 
)Varro( موصيا  )Columella( قرنا بعد ذلك نصيحة فارو  كولوميال 
فيروسات  منها  تنبعث  التي  املستنقعات  عن  بعيدا  بالزراعة  الفالحني 
التسبب  على  قادرة   )noxium virus فيروس  )نوركسيوم  خطيرة 
بطاعون متسلق وطاف ممرض لإلنسان، وبقيت هذه النظرية هي الوحدية 

املقبولة  من طرف األطباء لزمن طويل .

يعد مفهوم العدوى الذي اكتشفه ابن اخلطيب أهم ما جاء به عمله، 
وفي غياب ترجمة كاملة لهذا املؤلف يبدو أنه من األهمية مبكان العودة 
 )William Ober( إلى أهم مقطع فيه، كما جاء في مقال ويليام أوبر
"يتضح  طول   من  يعتريه  ما  رغم   )Nabil Alloush( علوش  ونبيل 
جليا لكل من قام بتشخيص أوعالج شخص أصيب بالطاعون أن أغلب 
األصحاء الذين اختلطوا باملصابني بالطاعون األسود ميوتون بنفس املرض 
املالبس  لذلك في صحة جيدة، وتشكل  يتعرضوا  لم  الذين  يبقى  فيما 
قد  األذن  في  يوضع  إذ  القرط  املنزل، حتى  داخل  للعدوى  نواقل  واألوعية 
يحمل لواضعه خطر املوت، كما أن املرض ميكن أن يظهر مبنزل في مدينة 
معينة وينتقل منها الى أشخاص آخرين جيرانا كانوا أو أبناء أو زوارا ..كما 
ميكن أيضا للمرض أن يظهر في مدينة تقع على إحدى ضفتي البحر أو ما 
يليها، حتى ينزل بها زائر من مدينة من الضفة األخرى قد ظهر بها الوباء، 
فتاريخ ظهور الوباء يتزامن مع وصول الزائر القادم من املكان الذي ينتشر 
به املرض.. كما يظهر أن أغلب األشخاص الذين ظلوا بصحة جيدة كانوا 
هم من انعزل عن العالم اخلارجي كما الشأن بالنسبة للعابد الورع أبن 
أبي مدين في سال، حيث إنه ملا كان مؤمنا بالعدوى  بادر إلى تخزين املؤن 
الوباء  املدينة من  أصاب  وقد  بيته،  أهل  وعلى  بيته عليه  وإغالق مداخل 
أذى شديد فيما لم يصب أحد ممن معه بسوء. وقد لوحظ أن كثيرا من 
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قد  التجارية  والقوافل  األسفار  طرق  كبريات  عن  البعيدة  التجمعات 
يتعلق  فاقع،  مبثال  لذلك  التمثيل  ونستطيع  تصب،  ولم  الوباء  اعتزلها 
فتك  فيما  وعافية  بصحة  ظلوا  الذين  إشبيلية  مدينة  بسجناء  األمر 
الوباء باملدينة إلى حد بعيد. وأخيرا قد عرفنا أن الرُّحل الذين كانوا في 
خيامهم شمال أفريقية لم يصابوا أيضا ألنهم يعيشون في هواء وسيع 

لم يتعفن كثيرا"

بالنسبة للمختص في علم األوبئة يوجد في ثنايا هذه السطور تصور 
ملفت عن آلية انتقال عدوى األمراض التعفنية، وبالنسبة للممارس في 
بسيطة   لوسائل  اخلطيب  ابن  استنتاج  فسيدرك  العمومية  الصحة 

للوقاية من الوباء. 

الغرب  طرف  من  منكرا  الطاعون  حول  اخلطيب  ابن  مؤلف  وظل 
التي مرت  العربية  الطبية  االكتشافات  من  بِدْعاً  وليست هذا  األوروبي، 
طبيب  )وهو  نفيس  ابن  شرح  ذلك  أمثلة  ومن  إليها،  يلتفت  أن  دون 
"شرح  املسمى  سينا  البن  القانون  لكتاب  سوري(  أصل  من  القاهرة 
تشريح القانون" والذي بني فيه وألول مرة "فيزيولوجيا" الدورة الدموية 
الصغرى، لكن هذا االكتشاف نسب إلى الطبيب االجنليزي وليام هارفي 
)William Harvey( في القرن17 م .وهو ذات ما حدث مع ابن اخلطيب 
 Girolimo( الذي اكتشف  مفهوم العدوى، ليأتي كمروليمو فراكستور
Fracastoro(  )1483-1553( ليعيد تقرير ما وصل إليه ابن اخلطيب 
بعد قرنني من الزمن، بعدما وضع في نفس الظروف التي كان فيها بان 
اخلطيب في أعقاب وباء ضرب أوربا في القرن السادس عشر، فنشر في 
 de( املعدية"  واألمراض  "العدوى  معنونا  كتابا   ،1546 سنة  البندقية 
فيه  أعاد   )la contagion et des maladies contagieuses
استنتاجات ابن اخلطيب نفسها التي استخلصها من وباء غرناطة دون 

أن يكون قد قرأها مسبقا ]8[.

"جريمة" ابن الخطيب !؟
رأينا كيف أن خصومه السياسيني، من أجل التخلص من شخصية 
طريقة  في  فقط  ليس  مهاجمته  قرروا  كبيرة،  بأهمية  حتظى  أنها  رأوا 
تسييره للشأن العام، ولكن حيز واضح أنه أكثر خطرا عليه، يتعلق األمر 
في  كتبه  عرضته  ولقد  السائد،  للمذهب  موافقته  فكره  باستقامة 
التعرف  ويجب  ضعيف،  موقف  في  جعلته  والالهوت  الفلسفة   مجال 
يعتبر  الذي  الصوفية  عن  مؤلفه  خصوصا  كتبه  على  كامل  بشكل 
آراؤه مثارا  موضع اتهامه الرئيسي الكتشاف إلى أي حد ميكن أن تكون 
للشك.. وما دام القضاة قد حكموا عليه باإلعدام بسبب أفكار مخالفة 
 W. Omer et N. للسائد الذي كان يدرس، ميكن أن نتساءل كما فعل
Alloush عما إذا كان ملؤلفه عن الطاعون دور في إدانته، وقد كان هناك 
عدة أسباب ليحدث مثل هذا الطرح، أوال يعتبر رأي ابن اخلطيب معارضا 
لنظرية الهواء امللوث التي أرساها األطباء القدامى واملقبولة على نطاق 
مركزية  كشأن  متاما  علمية،  كمسلمة  العلمية  األوساط  بني  واسع 
فقد  ذلك  من  أكثر  وبطليموس،  أرسطو  أرساها  التي  الكون  في  األرض 
كان املرض وقتئذ يعتبر من طرف أغلب الديانات ابتالء للمؤمنني وعقابا 
للكافرين، لم يكن هناك إذاً مجال للتهرب من هذا الفهم الدوغمائي، أو 
للبحث عن فهم السبب حول كون البعض يصاب بينما يبقى اآلخرون 
أحمد  أخواه  كان  السبب  لهذا  أنه  نعتقد  أن  وميكن  وعافية،  في صحة 
ابن علي با خامتة ومحمد الشاكري أكثر حذرا منه، فبقوا مع ذلك أوفياء 

لنظرية الهواء امللوث في كال كتابيهما، بل أن األول ذهب إلى التذكير بأن 

املرض إرادة اهلل لتفادي أي انتقاد قد يجره عليه موقف مخالف.

اخلطيب،  ابن  الدين  لسان  كان  إذا  عما  نتساءل  أن  نستطيع  وأخيرا 

هذه  في  يكن  لم  الوسطى،  القرون  أندلس  في  عصره  ريب  بال  السابق 

قرون،  بعد ثالث  الدينية، متاما كما غاليلي  السلطات  القضية  ضحية 

عندما دافع وبرهن عن نظرية مركزية الشمس في الكون التي صاغها 

كوبيرنيك، والذي ال ميكن أن بنفي بحال من األحوال وجود إله خالق ورحيم.

استنتاج
الغسق  في  الصعود  فرصة  نفوت  ال  فاس،  إلى  أرجع  مرة  كل  في 

املرينني،  التي حكمت دولة  الفاخرة للساللة  التالل حيث األضرحة  فوق 

لنتأمل املدينة التي تستيقظ ليال، ومنر لنتواجد عند قدم قبر وزير غرناطة 

املتواجد فوق مرتفع صغير أمام مقبرة سيدي عبد النور والتي يفصلها 

الذي  في  أفكر  مرة  كل  في  وكنت  اخلميس،  دار  إلى  املؤدي  الطريق  عنه 

قال عنه صاحبه ابن خلدون "معجزة من معجزات اهلل في النثر والنظم 

والدراسات العلمية واألدب"، كان على ابن خلدون أن يضيف أيضا أن هذا 

الشاعر كان واحدا من بني كبار رواد الطب اإلسالمي...
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Soulagement des douleurs 
abdominales en 12 min(1)

Spasmes douloureux en 
gastro-entérologie, 
urologie et gynécologie(1) 

Dites NON aux spasmes !
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