
Al-kimiyyāiyūn fī al-Maghrib al-Aqṣā khilāl al-ʿaṣr al-wasīṭ al-
mutaʼakhir bayna dawāfiʿ al-ishtighāl bias-sanʿati 

wamawāqifi al-fuqahāʼ wa-aṣūfiyya

الكيميائيون يف املغرب األقىص خالل ”العرص الوسيط“ املتأخر
 بني دوافع االشتغال بالصنعة ومواقف الفقهاء والصوفية

حممد يارس اهلاليل
جامعة احلسن الثاين بالدار البيضاء

تاريخ العلوم،  إطار  يف  بالدراسة  علم الكيمياء  تناول موضوع  املقال  هذا  يروم  ال 
أواخر  مغرب  يف  الصنعة  هبذه  اشتغلوا  ممن  البعض  مسار  يف  البحث  إىل  يسعى  ما  بقدر 
”العرص الوسيط،“1 ونعني هبم حتديدا املهتمني بتحويل املعادن اخلسيسة إىل نفيسة،2 مع 
1. نقصد بالعرص الوسيط يف هذا البحث، احلقبة املمتدة من املرابطني إىل الوطاسيني؛ فقد كشفت إحد الدراسات 
املتخصصة عن عدم توفر أية حجة مادية، إىل اليوم، عىل تعاطي الكيمياء يف املغرب قبل العرص املرابطي، علام أن صاحبها 
يرجح وجود االشتغال هبا يف املغرب قبل هذا العرص بالنظر إىل العالقات التي كانت تربط املغرب باألندلس التي عرفت 
الكيمياء، عىل األقل، منذ القرن 4هـ/ 10م. وأصبحت صنعة الكيمياء منترشة يف أوساط املجتمع املغريب انطالقا من القرن 

5هـ/ 11م، وتقوت مع توايل الزمن.
Kacem Ait Salah Semlali, Histoire de l’Alchimie et des alchimistes au Maroc (sans lieu de publication: 

sans mention de l’éditeur, 2015), 33-6, 40, 42.
2. ”تعرف اخليمياء (L’alchimie) عادة بأهنا ”صنعة حتويل املعادن“ (...) وبشكل خاص حتويل املعادن الرخيصة 
(Les métaux viles) كالنحاس والرصاص إىل معادن نفيسة كالذهب والفضة. (...) [ويعود أصل فكرة حتويل املعادن 
الرخيصة إىل معادن نفيسة إىل اعتبار] أن املادة األولية هي واحدة ال تتغري وبالتايل يمكن حتويل مادة إىل أخر وذلک 
الوسطى  العصور  [فكميائيو   (...) الثانية.  املادة  عنارص  لنسب  مساوية  تصبح  لكي  األوىل  املادة  عنارص  نسب  بتغيري 
تعاملوا مع املعادن] باعتبارها كائنات حية، فكان يعتقد أهنا قد تصاب باملرض كام يمكنها أن تشفى من ذلک وتصبح 
هي  الرخيصة  املعادن  أن  حني  يف  جيدة  صحة  يف  يكون  عندما  املعدن  يأخذها  التي  الصورة  هو  فالذهب  جيدة.  بصحة 
معادن مريضة. (...) [كام اعتقدوا بأن] املعدن ينمو تدرجييا متدرجا يف سلم من التطور وفق الرتتيب: حديد ← نحاس 
← رصاص ← قصدير ← زئبق ← فضة ← ذهب، حتى يصل مرتبة الذهب التي متثل اكتامل نضج املعدن. وتستغرق هذه 
العملية مئات السنني، لذلک فعندما حياول حتويل املعادن الرخيصة إىل ذهب، فهو يقلد فعل الطبيعة ويساعدها مكمال 
عملها يف وقت أقرص باستخدام عامل مساعد هو اإلكسري.“ زينب أيت محودي، ”اخليمياء يف العصور الوسطى،“ ضمن 
جوانب من تطور األفكار العلمية حتى العرص الوسيط. تنسيق عبد السالم بن ميس (الرباط: منشورات كلية اآلداب 
والعلوم اإلنسانية، 2000)، 105، 109 - 111. راجع أيضا عبد الرمحن بن خلدون: ”إنام أطمعهم يف ذلک رؤية أن املعادن 
تستحيل وينقلب بعضها إىل بعض للامدة املشرتكة؛ فيحاولون بالعالج صريورة الفضة ذهباً والنحاس والقصدير فضة، 
وحيسبون أهنا من ممكنات عامل الطبيعة.“ تاريخ ابن خلدون املسمى، العرب وديوان املبتدأ واخلرب يف تاريخ العرب والرببر 
ومن عارصهم من ذوي الشأن األكرب (مقدمة)، ضبط املتن ووضع احلوايش والفهارس خليل شحادة، مراجعة سهيل 
زكار (بريوت: دار الفكر، 1981)، I / 719 -720 ، 722 - 725. سنستعمل يف هذا املقال مصطلح الكيمياء بدل اخليمياء ما 
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والصوفية،  الفقهاء  بعض  قبل  من  خاصة  مناهضة،  مواقف  من  العملية  هذه  أثارته  ما 
انبنت عىل فكرة ”التدليس.“ وجيدر بنا هنا أن ننبه إىل صعوبة التمييز، من خالل املصادر 
الكيمياء  تقنيات  وظفوا  الذين  وأولئک  علامء،  باعتبارهم  الكيميائيني  بني  املعتمدة، 
لتحويل املعادن اخلسيسة إىل نفيسة، وإن كانت معظم تلک املصادر قد خصت حديثها 
املناطق  عن  بالكشف  أيضا  البحث  هذا  وهيتم  الكيميائيني.  من  األخري  الصنف  هلذا 
 مستو عىل  ذلک  ونتائج  للكيمياء،  توظيفهم  ودواعي  فيها،  انترشوا  التي  اجلغرافية 

الصنعة، ثم عىل املستويني االقتصادي واالجتامعي...
ويواجه الباحث يف هذا املوضوع صعوبات شتى، نذكر منها ندرة املعطيات يف املادة 
املصدرية املتاحة بمختلف أجناسها. كام ال جيد ضالته يف كتب الكيمياء ألهنا مصنفات 
وأوضاعهم  للكيميائيني  اهتامما  تعر  ومل  الصنعة/العلم،  عىل  ركزت  باألساس،  نظرية 
املناقب  كتب  يف  هؤالء  عن  مهمة  مادة  عىل  الباحث  يعثر  املقابل،  ويف  االجتامعية.3 
وثانيهام  الكيمياء،  صنعة  املريدين  من  العديد  تعاطي  أوهلام  اثنني،  العتبارين  والتصوف 
الباحث  جيد  وقد  الالحقة.  الصفحات  يف  سنبينه  كام  احرتافها  عن  الصوفية  شيوخ  هني 
كتب  مع  مقارنة  أقل  بدرجة  وإن   ،أخر مظان  يف  الكيميائيني  عن  متنوعة  معطيات 
مع العلم أن مقدمة  وغريها،  اجلغرافيا  وكتب  البِدع  كتب  من قبيل  والتصوف،  املناقب 
ابن خلدون تظل مفيدة بدورها يف املوضوع اعتبارا للصفحات التي خصصها صاحبها 
لصناعة الكيمياء واملشتغلني هبا. ومع هذا، تبقى املادة املصدرية عن الكيميائيني نادرة. 
الفقهاء  بعض  قبل  من  وممارسيها  للكيمياء  السلبية  النظرة  إىل  يبدو،  فيام  ذلک،  ومرد 
والصوفية ومن سار عىل هنجهام. وخري من عربَّ عن هذه النظرة السلبية، وما نتج عنها من 
إعراض عن الكتابة يف املوضوع هو أمحد زروق (ت. 899هـ/  1494م)، الذي أعرض عن 
ذكر مسألة يف الكيمياء يف ”كناشته“ بدعو عدم حبه هلذا العلم، وعدم رغبته اخلوض 

ومنهم  القدامى  مارسه  وما  املعارصة  الكيمياء  بني  الكبري  بالفرق  الوعي  مع  األوىل،  بالصيغة  ذكرته  قد  املصادر  دامت 
كميائيو العرص واملجال املدروسني، فضال عن أن ما سيتم تناوله بالدراسة هو الكيمياء املرضة ال النافعة، وهذه مطلوبة.
احلسنية بالرباط  هذا الباب: أمحد زروق الربنويس، كتاب الصناعة، ضمن جمموع 16 خمطوط باخلزانة  3. يراجع يف 
أمحد  581؛  رقم:  بالرباط  احلسنية  باخلزانة  خمطوط   4 جمموع  ضمن  الصناعة،  يف  تقاييد  الغمري،  أمحد  11058؛  رقم: 
أمحد  1446؛  رقم:  بالرباط  احلسنية  باخلزانة  خمطوط  امللغوز،  املخزون  العلم  وجه  قناع  وكشف  الرموز  حل  الغمري، 
الغمري، حل الطلسم وكشف الرس املبهم يف احلجر الكريم املكرم، خمطوط باخلزانة احلسنية بالرباط رقم: 189؛ رسائل 

أمحد بن حممد الغمري املتوىف عام 905 هـ/1500م، ضمن جمموع 2 خمطوط باخلزانة احلسنية بالرباط رقم: 1022.
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فيه.4 وبناء عليه، فإن وضعا من هذا القبيل جيعل املوضوع ذا صلة بتاريخ املهمشني5 من 
تُ من جهة أخر عىل املؤرخ ذكر بعض األمور املرتبطة بالكيمياء واملتعاطني  وِّ فَ جهة، ويُ
هلا من قبل مؤلفي املصادر التي وصلتنا، مما جعل الدراسات عن الكيمياء والكميائيني يف 

مغرب احلقبة املدروسة نادرة جدا.6
أوال. املشتغلون بالكيمياء: أصنافهم، أعدادهم، جماالهتم، ودوافعهم

تعددت أصناف املشتغلني بالكيمياء وتنوعت؛ وما دام أن أهم دافع لالشتغال هبا 
كان هو حتصيل الثروة، كام سيتبني، فقد اهتم هبا الفقراء، وفق شهادات كل من ابن احلاج 
العبدري (ت. 737هـ/  1336م) الذي اعترب أن معظم الكيميائيني يغلب ”عليهم شظف 
العيش، وقلة ذات اليد.“7 وابن خلدون (ت. 808هـ/1406م) الذي رأ أن ”أكثر من 
يعنى بـ [الكيمياء] الفقراء من أهل العمران.“8 ومعلوم أن الفقر كان منترشا يف مغرب 
”العرص الوسيط،“9 وتتضاعف حدته مع األزمات االقتصادية والكوارث الطبيعية وما 
األغنياء  أن  ذلک  الكيمياء،  وتعاطي  الفقر  بني  امليكانيكي  الربط  يصعب  لكن  أكثرها. 
اخلليفة  أن  حيتمل  إذ  هبا؛  ولعوا  الذين  السلطة  رجال  ومنهم  الصنعة  هلذه  أيضا  تعاطوا 

4. قال يف هذا الصدد: ”أين بحمد اهللا ال أحب هذا العلم وال أقول فيه.“ أمحد زروق، كناشة، ضمن جمموع خمطوط 
املوضوع  يف  كتابات  إليه  ونسبت  الكيمياء،  شبهة  الحقته  زروق  أن  علام   .80 1385 ک،  رقم:  بالرباط  العامة  باخلزانة 
أحدها بعنوان ”كشف،“ وآخر ”كتاب الصناعة.“ كام نسبت إليه أبيات شعرية حتمل معطيات يف الكيمياء ضمن خمطوط 
 أخر خمطوطات  إىل  إضافة  الطالب.“  إليه  حيتاج  مما  مهمة  رسائل  من  التدبري  علم  يف  بشأنه  بقي  ما  ”تلخيص  بعنوان 

احتوت عىل وصفات كيميائية منسوبة إليه.
Semlali, Histoire, 131-2, 198-9.

وقد يكون هذا نوعا من الرد عىل تأليفه يف الكيمياء. وإن بدا يف األمر نوع من التناقض بني هذه املعطيات وبني مواقف 
زروق من الكيمياء والكيميائيني، ولعل حل هذا التناقض يكمن يف التدقيق يف مراحل حياة هذه الشخصية.

وليس   ،(Les Annales) “مدرسة ”اآلنال اجلديد ضمن  التاريخ  صلة بمفهوم  ذو  الباب  هذا  املهمشني يف  5. تاريخ 
باملفهوم الذي صاغته املدرسة اهلندية (Subaltern Studies)، يراجع يف املوضوع:

Jean-Claude Schmitt, “LʻHistoire des marginaux,” in La nouvelle Histoire, Jacques Le Goff (dir.) 
(Bruxelles: éditions Complexe, 2006), 277-306; Arlette Farge, “Marginaux,” in Dictionnaire des 
sciences historiques, André Burguière (dir.) (Paris: Presses universitaires de France, 1986), 436-8.

6. أيت محودي، ”اخليمياء،“ 105 - 112. وخصص حممد استيتو عنرصا للكيميائيني ضمن أصناف الفقراء يف كتابه: 
الفقر والفقراء يف مغرب القرنني 16 و17م (وجدة: مؤسسة النخلة للكتاب، 2004)، 225 - 226، 229 - 232. باإلضافة 

إىل كتاب قاسم أيت صالح السماليل سالف الذكر.
7. حممد بن احلاج العبدري، املدخل، حتقيق فريد املزيدي (القاهرة: املكتبة التوثيقية، دون تاريخ)، III /140. وربط 
ذلک بغياب الربكة فيام حيصلونه. وعرب عن الفكرة نفسها بقوله: ”من تعلق خاطره هبذا [أي الكيمياء] فالغالب عليه فيام 

.137/ III ،يظهر الفقر املدقع والديون الكثرية.“ نفسه
8. ابن خلدون، مقدمة، 727.

9. هناک إشارات عدة عن انتشار الفقر والفقراء يف املغرب خالل ”العرص الوسيط“ يف أجناس مصدرية خمتلفة، ال 
يسع املجال للتفصيل فيها.
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وتنسب  بالكيمياء،  اشتغل  ـ/ 1184-1199م)  (580-596ه املنصور  يعقوب  املوحدي 
حممد  وابنه  الكتامي  القرصي  الطواجني  أبا  أن  كام  الكيميائية.10  الوصفات  بعض  إليه 
الغامري، الذي أصبح عامال للموحدين عىل قرص كتامة خالل طور االهنيار،11 كانا يتقنان 
ـ/  1281-1282م) 680ه عام  السكسيوي (ت.  الواحد  عبد  واشتغل  الكيمياء.12  صناعة 

طويال  واليته  (استمرت  اهللا  عبد  ابنه  الصنعة  هذه  يف  أثره  واقتفى  أيضا،13  بالكيمياء   
اجلزنائي15  الكِرياين  أمحد  نفسه  النهج  عىل  وسار  762هـ/1360-1361م).14  أواخر  حتى 
كاتبا  لَ  مِ عَ العذار،“16  فيه  وخلع  الكيمياء  علم  يف  ”هتتک  الذي  ـ/ 1349م)،  749ه (ت. 
ـ/  1310-1331م) وأيب  وشاعرا وطبيبا يف بالط السلطانني املرينيني أيب سعيد (710-731ه
ـ/1331-1351م)، فكان مقربا منهام، أثريا عندمها. كام كان أليب عبد  احلسن (731-752ه
ـ/  1517م) ولدان أمحد وحممد الشيخ  اهللا حممد الرشيف امللقب بالقائم بأمر اهللا (ت. 923ه
ـ/  1557م)، وكان هذا األخري، الذي أسهم يف تربية أبناء السلطان الوطايس،  (ت. 964ه

”يتقن الكيمياء.“17

10. Semlali, Histoire, 166-7, 169, 177.
الكيمياء.  يعلمه  أن  السبتي  العباس  أيب  من  طلب  أنه  إىل  السماليل،  اعتمدها  التي  اخلاصة،  املخطوطات  أحد  يشري 
ولعل اشتغال اخلليفة يعقوب املنصور بالكيمياء راجع إىل اهتامم اخللفاء املوحدين باملعادن، إضافة اىل أن اخلليفة نفسه 
كان ملام بأنواع اجلواهر واملعدن وخواصها، وكان يستدعي املختصني يف هذا املجال. راجع أمحد بن يوسف التيفايش، 

كتاب أزهار األفكار يف جواهر األحجار (القاهرة: مطبعة دار الكتب والوثائق القومية، 2010)، 140 - 141.
11. Semlali, Histoire, 44, 175. 

فهل معنى هذا أن ابن أيب الطواجني راكم ثروات من ممارسته الكيمياء، مما جعل السلطة املوحدية تلتفت إليه، وتعينه 
واألزمة  الضعف  كان  املرحلة  هذه  خالل  أنه  السيام  ـ/ 1228م؟  625 ه سنة  عليها  يثور  أن  قبل  املدن   إحد عىل  عامال 
 .87  ،(1989 توبقال،  دار  البيضاء:  املوحدين، (الدار  حضارة  املنوين،  املوحدية. حممد  الدولة  من  متكنتا  قد  االقتصادية 
املعادن،  الكيمياء (حتويل  مستخلصات  سخرت  هل  نتساءل:  السعدي  الشيخ  وحممد  الطواجني  أيب  ابن  حالتا  وجتعلنا 

وتدليس العملة) يف الثورة عىل السلطة؟
12. حممد عبد املجيد أقصبي، نبذ تارخيية يف تاريخ املغرب األقىص، خمطوط باخلزانة احلسنية، الرباط، رقم: 7039، 
ورقة 4؛ نقال عن احلسني بولقطيب، ”الدولة املوحدية وجمال املغرب األقىص“ (أطروحة لنيل دكتوراه الدولة يف التاريخ، 

.320 / II ،(1999 - 1998 ،جامعة شعيب الدكايل، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، اجلديدة
13. حممد املنوين، ورقات عن احلضارة املغربية يف عرص بني مرين (الرباط: منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، 

.196 ،(1979
14. نفسه، 196.

15. عبد السالم شقور، ”الشعر املغريب يف العرص املريني، قضاياه وظواهره“ (بحث لنيل دكتوراه الدولة يف اآلداب، 
جامعة حممد اخلامس، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، الرباط، 1989 - 1990)، 626.

16. حممد لسان الدين بن اخلطيب، اإلحاطة يف أخبار غرناطة، حقق نصه ووضع مقدمته وحواشيه حممد عبد اهللا عنان 
.272  / III ،(1973 ،القاهرة: مكتبة اخلانجي)

والعلوم  اآلداب  كلية  منشورات  (الرباط:  فتحة  حممد  ترمجة   ،(1554-1420) وطاس  بني  دولة  كور،  أوغست   .17
اإلنسانية، 2010)، 76.
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إىل  أشار  فبعدما  تناقض،  يف  يقع  خلدون  ابن  جعل  بالكيمياء،  امليسورين  اشتغال 
أن أكثرية حمرتيف الكيمياء هم من الفقراء والعاجزين عن حتصيل املعاش الطبيعي، عاد 
ليؤكد أن ”أكثر من تراهم حيرصون [عليها]، هم املرتفون من أهل الدولة (...)، فنجد 

الكثري منهم مغرمني بابتغاء ذلک وحتصيله.“18
ال يمنع التصنيف املادي ملامريس الكيمياء من تصنيف آخر ملكونات اجتامعية تعاطت 
هلا، يمكن إدراج بعضها ضمن الفقراء والبعض اآلخر ضمن األغنياء. وخلصوصياهتا، 
سيتم احلديث عنها بشكل منفصل. من هذه املكونات، املنخرطون يف عامل الصوفية من 
تعاطي  حول  طويل،  زمني   مد عىل  عدة،  شهادات  تواترت  فقد  ومريدين؛  صلحاء 

العديد من مريدي الصوفية للكيمياء،19 ولعل أغلبهم كانوا فقراء ماديا.
العباس  أيب  الويل  إىل  نسب  فقد  أيضا،  للكيمياء  الصوفية  بعض  تعاطي  وحيتمل 
ـ/  1204م) قصيدة بعنوان ”القصيدة السبتية،“ فلقيت أبياهتا حظوة يف  السبتي (ت. 601ه
أوساط الكميائيني املغاربة،20 ولعل صاحبها كان منهم. وحتى إذا كان السبتي مل يتعاط 
الكيمياء، فإن بعض املخطوطات حتوي عددا من الوصفات الكيميائية املنسوبة إىل هذا 
بداية  يف  ـ/  1258م)  656ه (ت.  الشاذيل  احلسن  أيب  عىل  نفسه  االحتامل  وينطبق  الويل.21 
التصوف.  جمال  يف  كبريا  شأوا  بلغ  قد  يكن  مل  حياته  من  املحطة  هذه  يف  ولعله  أمره،22 
ـ/  1491م) تعاطى للكيمياء، فقد  نَّايب (ت. 897ه ويرجح أيضا أن يكون الويل حممد بن العَ
كان ”عاملا بغرائب العلوم (...). وحيكى عنه أنه كان عارفا حتى بعلم (...) الكيمياء.“23

18. ابن خلدون، مقدمة، 483.
19. أمحد املاجري، املنهاج الواضح يف حتقيق كرامات أيب حممد صالح، (القاهرة: املطبعة املرصية، القاهرة، 1933)، 
وذكر  القصد  طريق  بيان  يف  املقت  أسباب  من  الصادق  املريد  ”عدة  زروق،  أمحد  III /137 ؛  املدخل،  احلاج،  ابن  335؛ 
حوادث الوقت“ إعداد جمموعة من الطلبة (بحث لنيل اإلجازة يف التاريخ، من أصل خمطوط يف اخلزانة احلسنية، الرباط، 
رقم: 5999، جامعة حممد اخلامس، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، الرباط، 1989 - 1990)، 81؛ أمحد التاديل الصومعي، 
كتاب املعز يف مناقب أيب يعز، حتقيق عيل جاوي (أگادير: منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، 1996)، 427؛ 
عبد الرمحان املجاجي، التعريج والتربيج يف أحكام املغارسة والتصيري والتوليج (فاس: طبعة حجرية، دون تاريخ)، 112.

20. Semlali, Histoire, 45, 166.
21. Ibid, 166.

تنسب هذه القصيدة أحيانا إىل أيب العباس السبتي، انظر:
Ibid, 177.

22. حممد ابن الصباغ، درة األرسار وحتفة األبرار مما لسيدنا أيب احلسن من األحوال واملقامات واخلوارق والكرامات 
.298 ،والدعوات واألذكار، خمطوط اخلزانة العامة بالرباط، رقم: 2363 د، 5؛ الصومعي، املعز

23. حممد بن عسكر، دوحة النارش ملحاسن من كان باملغرب من مشايخ القرن العارش، حتقيق حممد حجي (الرباط: 
مطبوعات دار املغرب للتأليف والرتمجة والنرش، طبعة ثانية مصورة باألوفسيط، 1977)، 91.
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أن  إىل  إشارة  فثمة  تأكيد،  إىل  بالكيمياء  الصوفية  بعض  اشتغال  ترجيح  ويتحول 
بمراكش  (ت.  الربكات  أبا  املكنى  البخاري  الفاريس  عمر  بن  مودود  بن  عمر  الصويف 
”أدركها  حيث  بالكيمياء،  لَ  مِ عَ املغرب،  إىل  املرشق  من  هاجر  الذي  ـ/  1241م)،  639ه

علام وعمال.“24
كان  وسواء  اهللا.25  من  هبة  الكيمياء  تعاطي  األولياء  من  الصنف  هذا  اعترب  لقد 
املشتغلون هبا مريدين أم أولياء، فإن أحد الباحثني ير أن التصوف أثر يف عدد معترب من 
الكيميائيني، وأن الكيمياء، من جهتها، أثرت يف عدد من الصوفية،26 فتعاطوها. فالعملية 
الكيميائية تبدو نفسية - روحانية حمضة، إذ ترمز إىل عودة الروح إىل نفسها، وبذلک تكون 
رمزية ومادية يف اآلن نفسه.27 وال نستبعد أن تعاطي بعض الصوفية للكيمياء كان حماولة 

منهم إلضفاء طابع ديني عىل هذه الصنعة.
ببعض  األمر  ويتعلق  للكيمياء،   أخر اجتامعية  فئة  تعاطت  سبق،  ما  عىل  عالوة 
ومن  وخمالطتهم.29  معهم  التعامل  من  وحذر  باجلهلة،  زروق  نعتهم  الذين  الفقهاء28 
أحد  ويعتقد  الكيمياء.“30  ”يتقن  كان  الذي  الرشيف  حممد  اهللا  عبد  أيب  بن  حممد  هؤالء 
أشخاص  املدروسة،  املرحلة  خالل  املغرب،  يف  الكيمياء  تعاطى  ما  نادرا  أنه  الدارسني 

غري متعلمني، وغالبا ما كانوا علامء مطبوعني بالتصوف.31
الذين  البادية  إىل  منهم  املنتمني  خاصة  العلم  طلبة  بعض  أيضا  الكيمياء  ومارس 
كانوا ”يأوون إىل [الـ]مساجد (...)، ويموهون عىل األغنياء منهم، بأن بأيدهيم صناعة 

الذهب والفضة، والنفوس مولعة بحبهام واالستهالک يف طلبهام.“32
رشيفة  بن  حممد  وتعليق  وحتقيق  تقديم  والصلة،  املوصول  لكتايب  والتكملة  الذيل  كتاب  امللک،  عبد  بن  حممد   .24
بمراكش  إبراهيم، اإلعالم بمن حل  املغربية، VIII - I ،(1984/ 241؛ العباس بن  اململكة  (الرباط: مطبوعات أكاديمية 

.284 - 282 / IX ،(ـ/ 1980م وأغامت من األعالم (الرباط: املطبعة امللكية، 1400ه
احلاج  بالثائر  األمر  يتعلق  املدروسة،  احلقبة  عن  الحق  عرص  يف  بالكيمياء  اشتغل  الصوفية  ألحد  إشارة  عىل  نتوفر 
يف  يتقلب  وذهب  بلده [مكناسة]  عن  واغرتب  الصالح،  إىل  املنتمني  والورع  الزهد  أهل  بشعار  تلبس  ”الذي  قرقوش 
األرض منتحال للمشيخة (...)، وكان يتعاطى تدليس السكة ويدعي أنه حييل املعادن إىل الذهب والفضة...“ استيتو، 

الفقر، 231 - 232.
25. Semlali, Histoire, 116. 
26. Ibid, 115. 
27. Ibid, 116.

28. حممد الدرعي، األجوبة النارصية يف بعض مسائل البادية، مجعها عنه حممد بن أيب القاسم الصنهاجي (فاس: طبعة 
حجرية، دون تاريخ)، 164.

29. الصومعي، املعز، 427؛ الدرعي، األجوبة، 164.
30. كور، دولة، 76.

31. Semlali, Histoire, 116. 
32. ابن خلدون، مقدمة، 721.
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يظهر إذن أن الوضع االجتامعي للكيميائيني كان متباينا؛ فابن خلدون، ارتأ أن 
للمعاش،  الطبيعية  ”الطرق  انتحال  عن  عاجزين  كانوا  من  هم  بالكيمياء  عملوا  الذين 
[وابتغائه] من غري وجوهه الطبيعية، كالفالحة والتجارة والصناعة، فيستصعب العاجز 
ترک  معناه  بالكيمياء  االشتغال  فإن  زروق،  ذلک  عن  عرب  كام  أو  هذه.“33  من  ابتغاءه 
هم  هؤالء  ولعل  متحقق.“34  هو  مما  ونحوها  التجارة  يف  العادية  ”األسباب  الكيميائي 
من نعتهم بـ”البطالني.“35 وبمسلكهم هذا، طمحوا إىل حتقيق ثروة بأرسع ما يمكن، إذ 
حاولوا ”احلصول عىل الكثري من املال دفعة بوجوه غري طبيعية من الكيمياء وغريها.“36 
عىل  قليال،  يكن  مل  بالكيمياء  املشتغلني  عدد  أن  النصوص  بعض  خالل  من  ويبدو 
إذ  الحقا.  سيظهر  كام  هبم  أحاطت  التي  السلبية  والنظرة  عليهم  التضييق  من  الرغم 
كان عدد املريدين كثريا يف أواخر ”العرص الوسيط،“ وتكفي إطاللة رسيعة عىل بعض 
املصادر وال سيام منها كتب املناقب والتصوف، ليفاجأ الباحث بوجود أعداد هائلة من 
وكأن  للقارئ  معها  يبدو  درجة  إىل  األعداد،  تلک  يف  احلاصل  النفخ  ما  رغم  املريدين، 
يف  سيام  وال  الوسيط،“  ”العرص  خالل  التصوف  سلک  يف  منخرطني  كانوا  املغاربة  جل 
أواخره؛ فمكناسة اشتملت عىل قرابة ألف من ”فقراء“ الصوفية،37 وكان ألحد األولياء 
”أتباع كثرية من الفقراء،“38 وكان آلخر ”اآلالف من املريدين،“39 ولثالث ما بني عرشة 
بن  عيل  وخلص  وستون.41  ومخسة  وستامئة  ألفا  عرش  اثنا  ولرابع  ألفا،40  وعرشين  آالف 
ميمون الغامري هذا الوضع بقوله، يف صيغة تبدو عليها املبالغة: ”أما متفقرة زماننا هذا 

33. نفسه، 727، 719.
34. زروق، ”عدة“ 81.

35. أمحد زروق، قواعد التصوف، صححه ونقحه حممد زهري النجار، راجعه عيل معبد فرغيل (بريوت: دار اجليل، 
.74 ،(1992

36. ابن خلدون، مقدمة، 727، 719.
العزيز  عبد  مراجعة  العبادي،  خمتار  أمحد  وتعليق  نرش  االغرتاب،  عاللة  يف  اجلراب  نفاضة  اخلطيب،  بن  حممد   .37
األهواين (الدار البيضاء: دار النرش املغربية، 1985)، II / 328؛ حممد بن اخلطيب، ديوان الصيب واجلهام واملايض والكهام، 

دراسة وحتقيق حممد الرشيف قاهر (اجلزائر: الرشكة الوطنية للنرش والتوزيع، 1973)، 468. 
38. حممد بن اخلطيب، اإلحاطة يف أخبار غرناطة، حقق نصه ووضع مقدمته وحواشيه حممد عبد اهللا عنان (القاهرة: 

.32 - 31 / IV ،(1977 ،مكتبة اخلانجي
39. ابن عسكر، دوحة، 17.

اخلزانة  خمطوط  اخلياط،  اهللا  عبد  وموالنا  سيدنا  الرفاعي  الرشيف  مناقب  ذكر  يف  السامط  جواهر  الريفي،  حممد   .40
العامة بالرباط، رقم: 1185 د، و، 10 أ.

41. حممد املهدي الفايس، ممتع األسامع يف اجلزويل والتباع وما هلام من األتباع، حتقيق وتعليق عبد احلي العمروي وعبد 
الكريم مراد (فاس: مطبعة حممد اخلامس، 1989)، 3.
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فهم عدد ال حيىص،“42 بام يفيد أن عدد العاملني منهم بالكيمياء، وفق اإلشارات السابقة 
الطرح؛  هذا  تؤكد  شهادات  عدة  هذا  إىل  يضاف  مرتفعا.  كان  خاصة،  زروق  ألمحد 
فالويل أبو إبراهيم إسحاق اهلزرجي املعروف بسيدي إبراهيم السفاج (ت. 15 شعبان 
حممد  أبا  أن  كام  كثري.43  للكيمياء  املتعاطني  عدد  أن  يعتقد  كان  1185م)،  581هـ/نونرب 

الناس.44  من  عدد  قبل  من  الكيمياء  ممارسة  بدوره  الحظ  ـ/  1234م)  (ت. 631ه صالح 
ـ/  16م  ـ/  1554م؟) خالل القرن 10ه ويف السياق نفسه جاءت شهادة الوزان (ت. 961ه
لتؤكد هذه املالحظات، عىل األقل يف مدينة فاس، حيث عرب عن ذلک بقوله: ”ال تظنوا 
أن عدد الكيميائيني قليل، بل بالعكس فإن عدد[هم] (...) كثري جدا.“45 ويبدو أن كثرة 
أعداد الكيميائيني، دفعتهم إىل عقد لقاءات تشاورية فيام كانوا يتوصلون إليه من نتائج، 
مثل ما كان عليه األمر يف فاس،46 دون استبعاد ذلک يف جهات أخر من املغرب. ولعل 
كثرة املشتغلني بالكيمياء يف مغرب ”العرص الوسيط،“ جيد تفسريه يف دوافع االنخراط يف 

العمل هبذه الصنعة.
حتديد  يف  االعتامد  يمكن  الكميائيني،  اشتغال  مراكز  توزيع  بخريطة  يتعلق  وفيام 
الذي  األندليس  الرجل  حالة  قبيل  من  املصدرية؛  اإلشارات  بعض  تأويل  عىل  بعضها 
تعليمه  قصد  وفاته)  سنة  إىل  الرتمجة  ترش  (مل  كانون  بن  إبراهيم  إسحاق  أبا  الشيخ  زار 
الكيمياء.47 فإذا كانت ترمجة الشيخ مل ترش إىل مكان إقامته، ومل تذكر مكان املسجد الذي 
التقى فيه بزائره، فإن كتاب ”املستفاد“ الذي ترجم لصلحاء فاس وما واالها من البالد، 

يرحج ارتباط جمال العمل بالكيمياء بمجال املرتجم هلم.

42. عيل بن ميمون الغامري، بيان غربة اإلسالم، خمطوط اخلزانة العامة بالرباط، رقم: 2123 ک، ضمن جمموع، 101. 
”العرص  أواخر  مغرب  يف  أعدادهم  تكاثر  خلفيات  بعض  وعن  أسباهبا.  ملعرفة  خاصة  لدراسة  الظاهرة  هذه  حتتاج 
كلية  جملة  الرشيف،“  باحلب  التعريف  روضة  ومقاصدها،  ماهيتها  الصوفية  ”الكتابة  مفتاح،  حممد  انظر:  الوسيط،“ 

اآلداب والعلوم اإلنسانية 2 (1977): 26.
43. Semlali, Histoire, 31. 

مل يكشف السماليل عن املصدر الذي اعتمده يف هذا اإلطار، علام أن ترمجته عند التاديل يف التشوف، 243، ال تفصح 
عن ذلک. 

44. Semlali, Histoire, 31.
45. احلسن الوزان، وصف إفريقيا، ترمجه عن الفرنسية حممد حجي وحممد األخرض (بريوت: دار الغرب اإلسالمي، 

.275 / I ،(1983
. 275/ I ،46. الوزان، وصف

بّاد بمدينة فاس وما يليها من البالد، حتقيق حممد الرشيف (تطوان: منشورات  47. حممد التميمي، املستفاد يف مناقب العُ
كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، 2002)، 125.
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فيه  اجتمع  الذي  انويالن،48  إيغيل  باسم  املعروف  املكان  عىل  نفسه  األمر  وينطبق 
الكيمياء،49  عن  فتحدثا  اهلزمريي،  اهللا  عبد  أيب  الشيخ  رفقة  باملريدين  يصيل  كان  رجل 
اجلمعة  عىل  األمر ذاته  وينطبق  والعمل هبا.  املكان بالكيمياء  هذا  دون أن نعرف عالقة 
يستبعد  وال  الفاسيني،50  الكيميائيني  أحد  إليها  انتقل  التي  مراكش،  ناحية  اجلديدة، 

استمرار اشتغاله بتلک الصنعة بعد رحيله إليها، وإن كان قد أصبح كاتبا حلاكم املدينة.
ويمكن افرتاض أسامء أماكن أخر، مع أمهية التحيل بكثري من احلذر، من خالل 
من  يكون  أن  بالرضورة  ليس  أنه  علام  مواطنهم،  إىل  الكيمياء  كتب  مؤلفي  بعض  نسبة 
ألف يف الكيمياء قد اشتغل هبا. ومن هذه اإلشارات، تأليف أمحد زروق الفايس ”كتاب 
حدود  يف  (ت.  الشطيبي  عيل  بن  حممد  للشيخ  الكيمياء  يف  آخر  وتأليف  الصناعة،“51 

ة من أحواز ورغة.52 رَ دْ غَ ازْ ـ/  1553م)، نزيل تَ 960ه

عمل  أماكن  إىل  رصحية  إشارات  هناک  املستنبطة،  اإلشارات  هذه  إىل  إضافة 
ومراكش،55  وسبتة،54  فاس،53  مثل   كرب حرضية  جماالت  يف  وجدوا  فكام  الكيميائيني؛ 

48. مل أهتد إىل حتديد مكاهنا.
الت، ”إثمد العينني ونزهة الناظرين يف مناقب األخوين“ حتقيق ودراسة حممد رابطة الدين  49. أبو عبد اهللا بن تكَ
الرباط،  اإلنسانية،  والعلوم  اآلداب  كلية  اخلامس،  حممد  جامعة  التاريخ،  يف  العليا  الدراسات  دبلوم  لنيل  (رسالة 

 .208 / I ،(1986 - 1985
. 124/ I ،50. الوزان، وصف

والعلوم  الرؤيا  وتعبري  الكيمياء  ملخطوطات  الوصفي  الفهرس  بالرباط،  امللكي  بالقرص  احلسنية  اخلزانة  فهارس   .51
.221 / V ،(1986 ،الدار البيضاء: مطبعة دار النجاح اجلديدة) اخلفية، تصنيف حممد العريب اخلطايب

52. ابن عسكر، دوحة، 16. [اهلامش 8 تازغدرة قرية جبلية يف فرقة بني إبراهيم ببني زروال (...) شاميل مدينة فاس]. 
وهناک مؤلفون يف الكيمياء نثرا وشعرا.

 Semlali, Histoire, 48-54. 
هذا  يف  بالتأليف  هلم  أوحى  من  هو  بالكيمياء  العمل  يكون  فقد  بالفعل،  الكيمياء  يامرسون  كانوا  هل  ندري  ال  لكن 

املوضوع.
53. ابن اخلطيب، اإلحاطة، I /272 ؛ الوزان، وصف، I /275 ؛ حممد بوزيان بنعيل، فجيج: أعالم الفكر واألدب بني 
اجلسور،  النرش  دار  (وجدة:  الرتاث  وإحياء  الكريم  القرآن  خلدمة  الفتح  مجعية  منشورات  والعلوي،  املريني  العرصين 

2000)، 2؛ شقور، ”الشعر،“ 626، انظر:
Semlali, Histoire, 156-158.

ـ/ 15م.  اعترب السماليل أن فاس شكلت عاصمة للكيميائيني خالل القرن التاسع ه
Semlali, Histoire, 47.

لكن املؤلف مل يقدم احلجج واألدلة التي أسس عليها استنتاجه، ويبدو أنه استند إىل قراءته للوزان. ومع ذلک، يتطلب 
هبذا  شحيحة  املعطيات  أن  علام  املدروسة،  احلقبة  خالل  الكيميائيون  فيها  انترش  التي  املراكز  بني  مقارنة  عقد  األمر  هذا 

الشأن.
54. املاجري، املنهاج، 267.

ـ/ 1256 - 1321م) كان  55. ذكر السماليل أن كتب الرتاجم، دون أن حيددها، تشري إىل أن ابن البناء املراكيش (654 - 721ه
مهتام بقوة بالكيمياء، ولعل هذا األمر حيتاج إىل ضبط وحتقيق، انظر:

Semlali, Histoire, 48.
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كانت واقعة عىل خطوط الطرق التجارية الكرب، فقد وجدوا أيضا يف أخر صغرية 
من  األول  الصنف  يف  حضورهم  وكان  الكبري)،57  (القرص  كتامة  وقرص  بادس،56  مثل 

املدن قويا، وفق ابن خلدون.58
بـ”أطراف  خلدون  ابن  وسمها  التي  الريفية  املجاالت  يف  أيضا  الكيميائيون  د  جِ وُ
ملراكش)،60  الغريب  اجلنوب  يف  (الواقعة  سكسيوة  ومنها  األغامر،“59  ومساكن  البقاع 
ورجراجة،61 ودرعة.62 ولعل اختيار بعضهم هلذه املجاالت كان بدافع التخفي والرسية 
أعني  من  خوفا  التنقل  من  أكثروا  كام  صنعتهم.  عىل  مسلطا  كان  الذي  للحظر  تفاديا 
البالد63  ربوع  كل  يف  الكيميائيني  انتشار  يفرس  ما  وهذا  متابعاهتا.  من  وهروبا  السلطة 

حوارضها وأريافها.
د فيها  جِ ومن البدهيي عدم تغطية مصادر املوضوع لكل املواقع واملجاالت التي وُ
(مخس  احلرضية  للمجاالت  أكرب  حضور  إىل  يلمح  منها  املتوفر  ولكن  الكيميائيون، 
ربطت  خلدون  ابن  إشارة  أن  غري  البوادي).  عن  ثالثة  مقابل  احلوارض  ختص  إحاالت 
السابق  والتفسري  املعادلة.  يقلب  البقاع“ مما  و”أطراف  املدلسني  الكيميائيني  أغلبية  بني 
لوجود هؤالء يف هذه األماكن األخرية، يرجح هذا املعطى، علام أن ابن خلدون يقع مرة 
أخر يف التناقض بعدما سبق أن ربط أكثر العاملني بالكيمياء باملدن املستبحرة العمران، 

مما يستدعي، يف هناية املطاف، تنسيب آرائه عن املجالني معا.
ويالحظ من خالل هذه اإلشارات، سواء الرصحية منها أو املستنبطة، أن جماالت 
اشتغال الكيميائيني ذات صلة، يف جمملها، بالنصف الشاميل من املغرب، ال لكون صنعة 
أعراب  أمحد  سعيد  حتقيق  الريف،  بصلحاء  التعريف  يف  اللطيف  واملنزع  الرشيف  املقصد  الباديس،  احلق  عبد   .56
(الرباط: املطبعة امللكية، 1982)، 73؛ عبد اهللا حممد األوريب، ترمجة أيب يعقوب الباديس، خمطوط اخلزانة احلسنية بالرباط، 

رقم: 9447، ضمن جمموع، 240.
57. املنوين، حضارة، 87.

58. ابن خلدون، مقدمة، 483.
59. نفسه، 721.

60. املنوين، ورقات، 196.
61. يوسف التاديل ابن الزيات، التشوف إىل رجال التصوف، وأخبار أيب العباس السبتي، حتقيق أمحد التوفيق (الرباط: 

منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، 1984)، 243.
62. ابن عسكر، دوحة، 91 - 92.

املريني،  العرص  خالل  ظاهرا  أصبح  املغريب  املجال  يف  الكيميائيني  انتشار  أن  إىل  توثيق،  دون  السماليل،  ذهب   .63
وأضحى التعاطي إىل الكيمياء متجذرا يف القر كام يف املدن، انظر:

Semlali, Histoire, 45.
حيتاج رأي السماليل هذا، الذي حيمل حكام ذو طابع قطعي، إىل حتقيق.
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الكيمياء انحرصت بالرضورة يف هذا القسم من البالد، وإنام فقط بحكم أنه املجال الذي 
وصلتنا عنه الكتابات املعتمدة يف هذا املوضوع وغريه خالل احلقبة املدروسة.64

اشتغاهلم  دوافع  أيضا  تعددت  الكيميائيون،  فيها  توزع  التي  األماكن  تعدد  وبقدر 
بالكيمياء؛ إذ حاول العديد منهم حتويل املعادن اخلسيسة إىل نفيسة لتجاوز وضعية الفقر 
وسائل  لتحصيل  هبا  االستعانة  إىل  فتطلعوا  عنها،65  املرتتبة  والديون  فيها  ختبطوا  التي 
أو  والعائيل  األرسي  بالعيش  األمر  تعلق  سواء  للتعيش،66  حرفة  اختاذها  أو  العيش 
اجلامعي كام هو حال مريدي الصوفية. ونظرا لكثرة أعدادهم، جعل بعضهم من قضية 
اإلطعام ذريعة لالشتغال بالكيمياء. ويبدو أهنم روجوا لذلک وذاع عنهم؛ فقد أقر به، يف 
حق املريدين، حمتسب الصوفية أمحد زروق.67 وكرر ذلک يف سياق آخر، حني اعترب بأن 
اشتغال املريدين بالكيمياء رضب من ”الوسوسة الباقية من حب الدنيا ألهنم إن تعللوا 
بالوصول إلطعام الطعام فالصدقة من الغلة أفضل.“68 ووقع التأكيد عىل األمر ذاته يف 
كتاب البدع، حني قال يف حق الصوفية أهنم ”ادعوا أن االشتغال [بالكيمياء] مهم ملا فيه 

من حتصيل الفوائد املالية وإقامة الزوايا وإطعام الطعام، ونحو ذلک.“69 
أحد  زار  فقد  زمنه،  قبل  كان  ملا  استمرار  إال  ليست  زروق  إشارات  أن  ويبدو 
املنقطعني  ضيافة  عىل  هبا  ليستعني  الكيمياء  تعليمه   بدعو كانون  ابن  الشيخ  األندلسيني 
والصاحلني، واإلحسان إليهم، وتقديم املساعدات للمحتاجني منهم، وإن كان الشيخ قد 
رفض ذلک.70 ويبدو أن األمر نفسه قد حدث مع الشيخ أيب حممد صالح، صاحب رباط 
64. سبق أن توصلت إىل املالحظة نفسها يف بعض أبحاثي السابقة، مما يعطيها قيمتها. ومن هذه األبحاث: ”أثر القحط 
واملجاعات واألوبئة عىل األنشطة االقتصادية يف املغرب األقىص أواخر العرص الوسيط،“ ضمن املجاعات واألوبئة يف 
تاريخ املغرب، تنسيق بوبكر بوهادي وبومجعة رويان، سلسلة ندوات ومناظرات، 4 (اجلديدة: جامعة شعيب الدكايل، 
كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، بتنسيق مع اجلمعية املغربية للبحث التارخيي، 2004)، 167 - 226؛ ”قراءة يف بعض كتب 
 ،I البدع يف مغرب أواخر العرص الوسيط،“ دفاتر البحث، يف موضوع: البدع وامللل والنحل يف تاريخ املغرب، املجلد
املهمشة  االجتامعية  املجاالت  دراسة  ضمن  الوسيط،“  العرص  أواخر  مغرب  يف  ”الكنزيون  11 - 42؛   :(2001) II العدد 
وتاريخ املغرب، خمترب املغرب والعوامل الغربية واجلمعية املغربية للبحث التارخيي، تنسيق عبد الرمحن املودن، حممد يارس 
اهلاليل، خليل السعداين وحممد جادور (الدار البيضاء: منشورات املختربات، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، بنمسيک، 

 .197 - 155 ،(2011
.140 ،137/ III ،65. ابن احلاج، املدخل

من  يبتغون  الكيميائيني  إن   :أخر عبارة  ذلک  عن  حديثه  يف  خلدون  ابن  استخدم   .721 مقدمة،  خلدون،  ابن   .66
االشتغال بالكيمياء ”الرزق واملعاش فيه،“ ابن خلدون، مقدمة، 719.

67. زروق، ”عدة“ 45.
68. نفسه، 28.

69. املجاجي، التعريج، 112.
70. التميمي، املستفاد، 125.
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أسفي، دون أن يرصح املاجري (ت. يف صدر القرن 8هـ/14م) بذلک.71 وال خيفى أن رباط 
أسفي كان مقصدا للكثري من الناس، مما استدعى عىل الدوام توفري نفقات معتربة لإلطعام 
مَ عىل أتباع أيب حممد صالح،  دِ واإليواء وتقديم الصدقات.72 وهذا ما أكده املاجري، فقد قَ
أبو عيل كلموس ”ومعه يشء من الدنيا صالح، وكان يذكر عنه أن بيده صنعة الكيمياء، 
وقد عزم عىل أن يتظاهر بإنفاق ما هو يف الرباط عىل الفقراء...“73 وهبذه اإلشارات، يمكن 
أن نستشف تدليس بعض املريدين للمعادن والعملة باللجوء إىل استخدام الكيمياء، بغية 

سد حاجاهتم من األكل، وحاجات زمالئهم، وهذا ما سنعود إليه الحقا. 
وهكذا تكونت، بدافع الفقر، مجاعات من مستومهي الغنى احلاملني بإدراک الثروة 
عىل  منهم  العازمني  خاصة  الكيمياء،  ومنها  شتى74  طرق  عرب  حتصيلها  إىل  والساعني 
حتويل املعادن اخلسيسة إىل نفيسة، أو عىل تدليس العملة. وال غرو، فإن اقتصاد القلة، 
الذي طبع مغرب ”العرص الوسيط،“ جعل الغنى القائم عىل امتالک الذهب والفضة ال 
يعدو أن يكون، يف أحيان كثرية، ولد فئات واسعة من املجتمع، جمرد حلم أو استيهام، 

مما ييش بندرة هذين املعدنني النفيسني.75
وال يمكن اإلقرار بأن السعي للخروج من وضعية الفقر عرب ممارسة حرفة لتحصيل 
بالكيمياء،  للعمل  والوحيد  األساس  الدافع  شكل  قد  الدنيا  حدودها  يف  العيش  سبل 
هيمن  فقد  خلدون.  ابن  نظر  وجهة  من  الرسيع76  الثراء  يف  الرغبة  إىل  ذلک   تعد وإنام 
آخرين،  رفقة  اعتربه،  ما  وهو  الكيمياء،  بصنعة  املشتغلني  أذهان  عىل  بقوة  اهلاجس  هذا 
طمعا.77 فالكيميائيون كانوا يرون، من وجهة نظره دائام، ”أن اقتناء املال [من الكيمياء] 
أيرس وأسهل عىل مبتغيه.“78 وعربها، يمكن ”حتصيل الفوائد املالية“ وفق أمحد زروق.79 
وهذا مل يكن يتأتى، فيام يظهر، مما كان يصنعه الكيميائيون ويبيعونه، وإنام بتدليس املعادن، 

وتزوير السكة.

71. املاجري، املنهاج، 268.
72. نفيسة الذهبي، أبو حممد صالح املاجري الشيخ والتجربة (الرباط: مطابع الرباط نت، 2016)، 57 - 59.

73. املاجري، املنهاج، 334 - 335.
74. من هذه السبل البحث عن الكنوز، راجع اهلاليل، ”الكنزيون،“ 155 - 197.

75. سامل محيش، اخللدونية يف ضوء فلسفة التاريخ (بريوت: دار الطليعة، 1998)، 84 - 85.
76. ابن خلدون، مقدمة، 727.

77. نفسه، 719؛ املجاجي، التعريج، 112.
78. ابن خلدون، مقدمة، 719.

79. املجاجي، التعريج، 112. ينقل عن ”كتاب البدع“ لزروق.
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ملا  أيضا  جتاوزها  وإنام  الثروة،  اكتساب  حدود  عند  الكيميائيني  طموح  يقف  ومل 
ترتب عنها من رقي اجتامعي يف مغرب ”العرص الوسيط.“80 وهذا ما تفطن إليه زروق، 
فيام خيص املريدين عىل األقل، حني اعترب أن هؤالء ”إن أرادوا إقامة املنصب واالحرتام 
فحرمة اهللا أوفر للمؤمن وأحسن من ارتكاب اآلثام، (...) ورس هلم ذلک من الدخول 
فيام ال حاجة به.“81 وعموما، برزت مكونات اجتامعية سعت للحصول عىل الثروة بشتى 
الطرق، ولو عن طريق تزييف العملة، بعدما وعت بام للامل من أمهية كأساس من أسس 

للتاميز االجتامعي.82
العريضة،  الثروة  اكتساب  أو  للتعيش  بالكيمياء  لالشتغال  الدافع  كان  وسواء 
النظر  بغض  بالدراسة،  املعنية  احلقبة  مغرب  يف  للكيمياء  املتعاطني  كثرة  يفرس  فكالمها 
وشغف  املدروس،  العرص  مغرب  يف  علمية  هنضة  من  الكثرة  هذه  تفرسه  أن  يمكن  عام 

الكيميائيني باملعرفتني النظرية والتطبيقية، مما ال يدخل يف صميم هذه الدراسة. 
وإذا كان الفقراء قد سعوا، من خالل االشتغال بالكيمياء، إىل احلصول عىل ثروات، 
يف  توظيفها  إىل  طمحوا  امليسورين،  هؤالء  بعض  فإن  غناهم،  تعضيد  األغنياء  وهدف 
أمثال  ولعل  احلسن.83  أيب  السلطان  طبيب  الكرياين  أمحد  شأن  والتطبيب  الصيدلة  جمال 

الكرياين كانوا قلة ضمن حنطة الكيميائيني.
 بغض النظر عن هذه الدوافع سابقة الذكر، من غري املستبعد وجود أغراض أخر
ربام أغفلت املصادر اإلشارة إليها، ومنها التضلع يف الكيمياء باعتبارها علام. وهذا دون 
يثري  أنه  يف  شک  ال  النوع  هذا  من  والغريب  الغريبة،  األمور  ”من  الكيمياء  أن  إغفال 

االهتامم والتخيالت والتمني.“84 

دراسة  يف  مسامهة  هـ/XV-XIV م،  والتاسع  الثامن  القرنني  خالل  األقىص  املغرب  ”جمتمع  اهلاليل،  يارس  حممد   .80
بعض مصطلحات الرتاتب االجتامعي (”العامة“-”اخلاصة“/”الطبقة“-”املرتبة“)“ (أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه يف 

التاريخ، جامعة حممد اخلامس، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، الرباط، 1999 - 2000)، 248 - 264.
81. زروق، ”عدة“ 28.

.319 / II “82. بولقطيب، ”الدولة املوحدية
83. Semlali, Histoire, 50, 194.

البد من االنتباه إىل العالقة بني الطب والصيدلة من جهة والكيمياء من جهة أخر، وهو ما يمكن أن تفيد به كتب 
الطب. 

84. استيتو، الفقر، 319.
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ثانيا. النتائج املرتتبة عن االشتغال بالكيمياء
هل استطاع الكيميائيون حتقيق غاياهتم من تعاطي الكيمياء؟ يمكن حماولة اجلواب 

عن هذا السؤال عرب مستويني، مها مستو الصنعة، واملستو االجتامعي-االقتصادي.
1. عىل مستو الصنعة

عياض  القايض  مثل  الكيمياء،  صنعة  وجود  والصلحاء  الفقهاء  بعض  ينكر  مل 
ـ/  1149م) الذي عدها ”من املمكن الوجود،“85 وأبو حممد صالح الذي اعترب  (ت. 544ه
بأهنا ”جائزة الوجود (...) [و] من املعلومات املوجودات،“86 ”يميل إىل زهرهتا بالطبع 
الغريزي العقل الراجح،“87 ورجح ابن احلاج حصوهلا.88 ولعل عمل بعض الكيميائيني 
تكلل بالنجاح، بام يفيد أن عملهم مل يكن هدرا للجهد واملال والوقت؛ فإذا تم تصديق 
رواية التميمي، فإن الرجل األندليس الذي زار الشيخ ابن كانون لتعليمه الكيمياء، قام 
بتجربة كيميائية داخل أحد املساجد، أسفرت عن ظهور معدن الفضة، فحملت لبعض 
الصاغة فاختربها، فوجدها فضة خالصة، وطلب إتيانه باملزيد منها.89 وكان هناک رجل 
”كثريا ما يشتغل بصنعة الكيمياء حتى عثر عىل يشء فيه فائدة، فأصبح فرحا.“90 وأقر أبو 

الربكات ”إفادته إياها [أي من الكيمياء].“91 ورصح أمحد الكِرياين بوصوله إىل نتائج من 
عمله بالكيمياء، وإن علق ابن اخلطيب عىل كالمه بأنه ال يعدو ”شنشنة املفتونني هبا عىل 
مد الدهر،“ وبأنه مل جين طائال من وراء اشتغاله هبا.92 ويستفاد من ترمجة الويل حممد 

85. القايض عياض وولده، مذاهب احلكام يف نوازل األحكام، تقديم وحتقيق وتعليق حممد بن رشيفة (بريوت: دار 
واألندلس  إفريقية  أهل  فتاوي  عن  املغرب  واجلامع  املعرب  املعيار  الونرشييس،  أمحد  53؛   ،(1990 اإلسالمي،  الغرب 
اإلسالمية  والشؤون  األوقاف  وزارة  نرش  (الرباط - بريوت:  حجي  حممد  بإرشاف  العلامء  من  مجاعة  خرجه  واملغرب، 

.155 / X ،(1981 ،باململكة املغربية - دار الغرب اإلسالمي
86. املاجري، املنهاج، 267 - 268.

87. نفسه، 266.
88. ابن احلاج، املدخل، III /139؛ وأقر ابن احلاج، ضمنيا، بنجاح عمل الكيميائيني دون جزمه بذلک؛ فعند حديثه 
عدم  قدرنا  ”ولو  هذا  حديثه  يف  وجاء  الزمان،  مع  النقود  منه  تسک  الذي  املعدن  تغري  إىل  أشار  للعملة،  تدليسهم  عن 

. 143/ III ،تغريها.“ نفسه
89. التميمي، املستفاد، 125.
90. املاجري، املنهاج، 335.

.284  - 282  / IX ،241؛ ابن إبراهيم، اإلعالم / VIII - I ،91. ابن عبد امللک، الذيل
. 272 / I ،92. ابن اخلطيب، اإلحاطة
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نَّايب نجاحه أيضا يف تعاطي الكيمياء، رغم ورود النص يف مصدر منقبي يطغى فيه  بن العَ
جانب الكرامات.93

هذه معطيات قليلة عن توفق بعض الكيميائيني يف عملهم بام يوحي بتحقيق نجاح 
قليل. بينام يفيض استقراء املصادر، باستثناء كتب الكيمياء ذات الطابع النظري، إىل فشل 
شديدا  حذرا  االستقراء  هذا  نتيجة  وتستدعي  هبا؛  املشتغلني  كثرة  من  عىل الرغم  الفت 
بالنظر إىل األفكار املسبقة ألصحاهبا جتاه الكيمياء، ونظرهتم إىل الكيميائيني. لقد شكک 
البعض يف النتائج املستخلصة من االشتغال بالكيمياء؛ يف هذا الصدد، أكد أبو الربكات 
البلفيقي أن الكيميائي لن خيلص من عمله سو إىل ”اخليبة.“94 ورأ ابن خلدون أن 
الكيميائيني ”حيسبون أهنم حيسنون صنعاً،“95 وأهنم ”يزعمون“ حتويل املعادن اخلسيسة 
إىل ثمينة.96 وزاد معربا عن رأيه جتاه عملهم: ”ال نعلم أن أحداً من أهل العلم تم له هذا 
أو  فضة]،  إىل  والقصدير  والنحاس  والرصاص  ذهب،  إىل  الفضة  إحالة  [أي  الغرض 
حصل منه عىل بُغية. إنام تذهب أعامرهم يف التدبري والفهر والصالبة والتصعيد والتكليس 
وقعت  حكايات  ذلک  يف  ويتناقلون  عنها.  والبحث  العقاقري  بجمع  األخطار  واعتيام 
لغريهم، ممن تم له الغرض منها أو وقف عىل الوصول، يقنعون باستامعها واملفاوضات 
لَّفُون  كَ يُ فيام  األخبار  بوساوس  املغرمني  لِفِني  الكَ شأن  تصديقها  يف  يسرتيبون  وال  فيها؛ 
به، فإذا سئلوا عن حتقيق ذلک باملعاينة أنكروه، وقالوا إنام سمعنا ومل نر. هكذا شأهنم يف 
كل عرص وجيل.“97 وهو ما يفيد تناقل أخبار العمل بالكيمياء دون الوقوف عىل جتارهبا. 

وسار أمحد زروق يف االجتاه نفسه:
معـا الكيميـاء  وكان  الكنـوز  الطمعـا”كان  عنـک  فـدع  يوجـدان  ال 

وقــعا.“98 وال  كانا  أظنهمـا  ومـــا  وقد تـحـــدث أقــــوام بأمرهــام        
93. ”حدث السلطان الغالب أبو حممد عبد اهللا ابن السلطان أيب عبد اهللا حممد الشيخ الرشيف قال: لقي جدي الشيخ 
أبا عبد اهللا العنايب فشكا إليه ضعف حاله وعدم القدرة عىل ما يعني به ولديه امللكني عىل ما يريد من ظهور دعوهتام، فقال 
له: أهل البيت أحق بالنرصة، إيتيني بام عندک من حديد! فذهب جدي فأتاه بزبرة من حديد مل جيد غريها، فقال له: هل 
عندک أكثر من هذه؟ فقال ما وجدت إال هذه، فقال له انتظرين حتى أرجع إليک، فدخل إىل منزله ثم رجع إليه بعد 
ساعة وتلک الزبرة يف يده، فقال له خذ هذه، فإذا هي ذهب خالص! فقال الغالب وأن خلخال أمي من تلک الزبرة باقي 

(كذا) عندي إىل اآلن،“ ابن عسكر، دوحة، 92.
94. ابن خلدون، مقدمة، 721.

95. نفسه، 719.
96. نفسه، 720، 723.

97. نفسه، 722.
98. املجاجي، التعريج، 112.
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يدركه  ال  متوهم   (...) البطالني،  ترهات  ”من  بالكيمياء  العمل  أن   ورأ
[الكيميائي] غالبا.“99 وأن من يشتغل بالكيمياء ”واسع دائرة الوهم.“100 وهنا ال بد من 
التساؤل: هل تعترب آراء زروق هذه نابعة من موقف أم من جتربة، السيام أن هناک إشارة 
إىل اشتغاله بالكيمياء؟ واعترب الوزان الكيمياء فنا جنونيا تافها جدا،101 وشكک بدوره 
تقريبا  يوم  كل  مساء  ”جيتمعون  فاس  يف  الكيميائيون  كان  إذ  إليها،  املتوصل  النتائج  يف 
يف اجلامع الكبري [أي جامع القرويني]، ويتناقشون يف الكشوفات املزعومة.“102 وعدها 
الونرشييس (ت. 914هـ/1509م) كالما فارغا يروجه الكاذبون لتوجيه أذهان الناس بام 

خيدم مصاحلهم.103
وانتهى آخرون إىل القول باستحالة عمل الكيمياء، أي حتويل املعادن اخلسيسة إىل 
”ال  القرآن:  يف  جاء  وما  سينا،  ابن  ذكره  ما  عىل  اعتامدا  صالح  حممد  أبو  ومنهم  نفيسة، 
تبديل خللق اهللا“ [الروم، اآلية 29].104 وانتهى ابن خلدون إىل القول باستحالة صناعة 
الكيمياء التي حتول فيها املعادن من خسيسة إىل ثمينة،105 وعنون الفصل الذي خصصه 
للحديث عن الكيمياء يف مقدمته ”يف إنكار ثمرة الكيمياء واستحالة وجودها.“106 وعرب 
عثر  أنه  العلم  أهل  من  أحد  عن  ل  نْقَ يُ فلم  الكيمياء  ”أما   :أخر بطريقة  هذا  رأيه  عن 
عليها وال عىل طريقها، وما زال منتحلوها خيبطون فيها خبط عشواء إىل هلم جرا، وال 
يظفرون إال باحلكايات الكاذبة. ولو صح ذلک ألحد منهم حلفظه عنه أوالده أو تلميذه 
وأصحابه، وتنوقل يف األصدقاء وضمن تصديقه صحة العمل بعده إىل أن ينترش ويبلغ 

إلينا أو إىل غرينا.“107
يبدو أن ابن خلدون أسس رأيه هذا عىل اعتقاد ال عن جتربة، ”ذلک أن حكمة اهللا 
فلو  ومتموالهتم.  الناس  ملكاسب  قيم  أهنام  وندورمها  والفضة]،  [الذهب  احلجرين  يف 

99. زروق، قواعد، 74 - 75.
100. املجاجي، التعريج، 112.
. 275/ I ،101. الوزان، وصف

102. نفسه.
103. Semlali, Histoire, 134. 

104. املاجري، املنهاج، 266. عن رأي ابن سينا يف علم الكيمياء راجع: حممد املرشيف، احللل البهية يف ملوک الدولة 
العلوية وعد بعض مفاخرها غري املتناهية، دراسة وحتقيق إدريس بوهليلة (الرباط: منشورات وزارة األوقاف والشؤون 

.149 / II ،(2005 ،اإلسالمية
105. ابن خلدون، مقدمة، 723.

106. نفسه، 719.
107. نفسه، 725 - 726.
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حصل عليهام بالصنعة لبطلت حكمة اهللا يف ذلک، وكثر وجودمها حتى ال حيصل أحد 
ترتک  ال  الطبيعة  أن  وهو  أيضاً،  االستحالة  من  آخر  وجه  وله  يشء.  عىل  اقتنائهام  من 
الصناعي  الطريق  هذا  كان  فلو  واألبعد.  األعوص  وترتكب  أفعاهلا  يف  الطرق  أقرب 
الذي يزعمون أنه صحيح، وأنه أقرب من طريق الطبيعة يف معدهنا وأقل زماناً، ملا تركته 

108“. امَ هِ قِ لُّ َ الطبيعة إىل طريقها الذي سلكته، يف كون الفضة والذهب وختَ
دُ معتقد ابن خلدون هذا إزاء الكيمياء، وهو الذي نفى أن تكون من الصنائع  ضَّ عَ يُ
الطبيعية، بربطه إياها بالسحر وكرامات األولياء اخلارقة للعادة ومعجزات األنبياء.109 ومل 
يكن اعتقاد ابن خلدون هذا بعيدا متاما عن الواقع؛ فابن أيب الطواجني مجع بني الكيمياء 
والسيمياء  ”الكيمياء  بني  السكسيوي  الواحد  عبد  ومجع  النبوة،110  وادعى  والسحر 
والسحر والشعوذة،“111 واقتفى ابنه عبد اهللا أثره يف اجلمع بني السحر والكيمياء.112 كام 
أتقن حممد بن أيب عبد اهللا ”يتقن الكيمياء والسحر.“113 وربط زروق114 والونرشييس115 
عدة  من  تأيت  الكيميائي  مروءة  قلة  أن  األول  واعترب  والسحر،  الكيمياء  بني  حديثهام  يف 

أسباب منها عالقته بالسحر.116
بني  مفاضلة  الشاذيل  احلسن  أبو  وضع  فقد  باخلوارق،  الكيمياء  ربط  جهة  من  أما 
تُ أقواما يعرب أحدهم  كْ رَ الكيمياء والكرامات، متسائال: ”ماذا أصنع بالكيمياء؟ لقد أَدْ
عىل الشجرة اليابسة فتثمر رمانا للوقت، فمن صحب هؤالء الرجال ما يصنع بالكيمياء 
بل هم أفضل ملن عثر عليهم!“117 فالشاذيل يضعنا أمام مقارنة بني الكيميائي الذي حيول 
كرامات  من  واحدة   سو تكون  أن  تعدو  ال  وهذه  نفيسة،   أخر إىل  اخلسيسة  املعادن 
قلد  من  الذهن:  إىل  سؤال  يتبادر  وهنا  الكثرية.  الكرامات  صاحب  األخري  وبني  الويل، 

108. نفسه، 725.
109. نفسه، 726 - 727. هنا يمكن أن نتساءل: يف أي إطار يمكن تصنيف الكرامات التي تتحدث عن حتويل الرتاب 
بحرفة  الصوفية  بعض  أو  املريدين  اشتغال  إطار  يف  هل  طيبة؟  دراهم  إىل  الرديئة  الدراهم  حتويل  أو  وفضة؟  ذهب  إىل 
الكيمياء؟ أم بإقرار عملية التزوير وتدخل األولياء بكراماهتم ”حلل“ هذا املشكل؟ راجع التاديل، التشوف، 141 - 142، 

.144 ،140  / III ،182؛ الباديس، املقصد، 73؛ ابن احلاج، املدخل ،273، 443 - 444؛ الصومعي، املعز
110. Semlali, Histoire, 176. 

111. ابن خلدون، العرب، VI /354 ؛ املنوين، ورقات، 196. 
112. ابن خلدون، العرب، VI /355 ؛ املنوين، ورقات، 196.

113. كور، دولة، 76.
114. زروق، ”عدة“ 28.

115. Semlali, Histoire, 134. 
116. زروق، قواعد، 74 - 75.

.286 ،117. الصومعي، املعز
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من؟ هل قلد األولياء الكيميائيني يف حتويل املعادن أم العكس؟ أم ال عالقة بينهام يف هذا 
الباب؟

يبدو أن انتقاد الكيمياء واملشتغلني هبا، عىل مستو النتائج، مل يكن انتقادا يف علم 
الصنعة، كام كان معروفا زمن الدراسة، بقدر ما كان انطباعيا، ألن املنتقدين مل يتوفروا 
وقتئذ عىل الكفاءة العلمية ما يشفع هلم السري يف هذا االجتاه. ولعل النظرة إىل الكيمياء 

ارتبطت بمشاكل العديد من العلوم يف بالد املغرب خالل احلقبة املدروسة.118 
من  الكيمياء  بإمكانية  للقائلني  االجتامعي - املادي  املوقع  إىل  أيضا  االنتباه  وعلينا 
عدمها. إن ما أوحى هبذه املالحظة، هو أن ابن سينا، وهو من علية الوزراء وأهل الغنى 

والثروة، قال باستحالتها، أما الفارايب الذي كان من الفقراء فقال بإمكاهنا!119
2. عىل املستو االجتامعي-االقتصادي

صورت  كام  األقل  عىل  الكيمياء،  من  املستخلصة  النتائج  فشل  طغيان  انعكس 
الذي  الوقت  ففي  للكيميائيني؛  واالقتصادي  االجتامعي  املستويني  عىل  ذلک،  املصادر 
سلف،  كام  الثروة،  وحتقيق  الفقر  وضعية  الكثريين  عند  بالكيمياء  العمل  هدف  جتاوز 
فالعكس هو الذي حدث، عىل األقل يف احلاالت التي تم الوقوف عندها، إذ أفىض إىل 
تفقريهم من جراء ما ”استثمروه“ من أموال لرشاء املعادن واملواد الكيميائية، مما جعلهم 
حاالت  تكررت  إذ  سوءا،  أكثر  أو  قبل  من  عليه  كانوا  ملا  مشابه  وضع  يف  يصبحون 
إصابتهم ”بخسارة األموال يف النفقات.“120 وهذا ما اعترب من باب املجازفة باملال،121 بل 
ضياعا له وللعمل.122 واملآل الذي أكده أكثر من مصدر، أن ”من طلب املال بالكيمياء 
يف  زروق  ما أقره  وهو  احلني.“124  يف  للفقر  ”جملب  االشتغال بالكيمياء  أن  أو  افتقر،“123 
اهللا  عنها  يرىض  ال  التي  األمور  أن  إىل  ذهب  حني  التصوف“  ”قواعد  من  املائة  القاعدة 

املغرب:  يف  العلمي  الفكر  ضمن  عرش،“  الرابع  القرن  يف  اإلسالمي  بالغرب  العلم  ”مشاكل  البعزايت،  بنارص   .118
العرص الوسيط املتأخر، تنسيق بنارص البعزايت (الرباط: منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، 2003)، 39 - 62.
. 150 - 149/ II ،119. ابن خلدون، مقدمة، 727. وبخصوص رأي الفارايب يف علم الكيمياء راجع: املرشيف، احللل

120. ابن خلدون، مقدمة، 719.
121. زروق، ”عدة“ 81.

122. ابن خلدون، مقدمة، 726.
. 151/ II ،123. املاجري، املنهاج، 266. الرأي للامجري نقال عن القايض أيب يوسف. راجع أيضا: املرشيف، احللل

”جالب  الكيمياء  اعترب  حني  املريدين  إىل  منه  رسالة  يف  األمر  هذا  زروق  أمحد  أكد   .427  ،املعز الصومعي،   .124
اإلنسانية،  والعلوم  اآلداب  كلية  اخلامس،  حممد  جامعة  التاريخ،  يف  اإلجازة  لنيل  الفقراء“ (بحث  إىل  ”رسالة  للفقر،“ 

الرباط، 1988 - 1989)، 41؛ الدرعي، األجوبة، 164.
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عن  خروجا]  ذلک  يف  [ألن   (...) الكيمياء  يف  ”كالفقر  منها  املقصود  نقيض  إىل  تفيض 
ولكل  باملتوهم.  األكمل  طلب  يف  له  ومقاومة  احلق،  حلكم  ومعاندة  األسباب،  حكمة 
نصيب.“125 واعترب أن الفقر الذي ينتهي إليه الكيميائي، إنام هو عقوبة إهلية يف حقه ضمن 

126.عقوبات أخر
ولعل بعضا من األموال التي ”استثمرها“ الكيميائيون يف عملهم، خاصة الفقراء 
منهم، كانت تأيت عرب االستدانة، وهذا ما نستشفه مما حدث ألحد أقارب الوزان الذي 
اجلديدة  اجلمعة  إىل  فانتقل  فاس،“  بمدينة  الكيمياء  يتعاطى  كان  عندما  الديون  ”أثقلته 
ذل  من  االستدانة  عن  ترتب  عام  ناجم  انتقاله  أن  املحتمل  ومن  مراكش.127  ناحية 
ومهانة، يف وقت كان فيه الكيميائي يرتک ”األسباب العادية يف التجارة ونحوها مما هو 

دَّ تدبريا عقيام.129 متحقق،“128 وهو ما عُ
فضال عن الفقر وتوابعه، حلقت بالكيميائيني، جراء املواد التي اشتغلوا هبا، أرضار 
صحية ملا حتمله من سموم،130 أفضت أحيانا إىل حتفهم،131 فانتهى األمر بالكيميائيني إىل 
اهلالک ميتة سيئة يف نظر بعض أفراد املجتمع.132 وخلص ابن خلدون وضعية الكيميائيني 
ومعاناة  واملشاق  املتاعب  من  بالكيمياء]  العمل  يف  [أي  فيها  ”يرتكبون  بقوله:  برمتها 

الصعاب (...) والعطب آخرا.“133
ثالثا. أسس النظرة إىل الكيمياء والكيميائيني وجتلياهتا: هذه من تلک

إىل جانب النتائج املبارشة املتولدة عن االشتغال بالكيمياء، ثمة أخر غري مبارشة 
عىل  سار  ومن  والصوفية  الفقهاء  نظر  إذ  بكثري؛  األوىل  من  أثقل  االجتامعي  وزهنا  لعل 
درهبم إىل الكيمياء والكيميائيني نظرة دونية أُسسها دينية-أخالقية ببعدين فقهي وصويف، 
وأخر نامجة عن طبيعة عملهم، وثالثة نتيجة تدليسهم للمعادن وتزويرهم للعملة، وما 

يرتتب عن ذلک من أرضار اقتصادية واجتامعية وصحية وغريها.
125. زروق، قواعد، 75.
126. زروق، ”عدة“ 82.

.124 / I ،127. الوزان، وصف
128. زروق، ”عدة“ 81.

129. ابن خلدون، مقدمة، 726.
130. زروق، ”عدة“ 81.

131. نفسه، 28.
132. زروق، قواعد، 75.

133. ابن خلدون، مقدمة، 719.
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نظرة دينية-أخالقية
أ. موقف الفقهاء

دام  ما  الفقهية،  بالثقافة  والكيميائيني  الكيمياء  إىل  النظرة  تتأطر  أن  الطبيعي  من 
الفقهي  التكوين  ذوي  من  مجيعهم،  يكن  مل  إن  الكتابة،  أجناس  من  العديد  مؤلفي  أن 
انسجاما مع ثقافة العرص. وبدهيي استحضار املعجم الفقهي يف ذم ممارسة الكيمياء وما 
ينجم عنها من أرضار اقتصادية وجمتمعية، بام جيعله متعارضا مع الدين من وجهة نظر 
فقهية؛ فإذا استثنينا عدم هني القايض عياض عن العمل بالكيمياء ما مل ترتبط بتدليس،134 
فإن ابن احلاج اعترب ممارستها شغال ”للقلب عام هو فيه من التوجه واإلقبال عىل املوىل 
أهنام  إذ  لآلخرة  قالٍ  فهو  الدنيا  أحب  ومن  الدنيا،  بحب  ”متصف  صاحبها  الكريم،“135 
فعل  والكيمياء   136“.باألخر أرض  إحدامها  عىل  اإلنسان  أقبل  فمهام  متنافرتان  رضتان 
قبيح وشنيع،137 وهو من ”الباطل البنيِّ والغش املتعدي، (...) [و] احلرام والسحت،“138 
إال  يتعاطاها  فال  منها،  قلقه  عن  وعرب  الكيمياء،  الونرشييس  أمحد  وأدان  واالبتالء.139 
أولئک الذين إيامهنم فاتر، وعقوهلم ضعيفة، وال رشف هلم...140 وإمجاال، فالكيمياء ”يف 

مذهب الفقهاء من املحرمات املحظورات.“141
لعل حتريم بعض الفقهاء ممارسة الكيمياء قد ارتبطت بمسألة حتصيل األرزاق؛ إذ 
ملعاشهم  سبيال  الكيمياء  الختاذ  املادي،  باملفهوم  الفقراء،  سعي  عىل  خلدون  ابن  عقب 
بأن اهللا هو ”الرزاق، ذو القوة املتني، ال رب سواه.“142 ورأ ابن احلاج أنه عىل افرتاض 
حتصيل الكيميائي أشياء من الكيمياء، فإن ذلک يبقى دون بركة.143 لذا، أكد أن ”العاقل 
دامت  وما  إليه.“144  وأناب  ربه،  عىل  احلقيقة  يف  وتوكل  ساعديه،  عىل  شمر  من  اللبيب 

.155/ X ،134. عياض وولده، مذاهب، 53؛ الونرشييس، املعيار
.143  / III ،135. ابن احلاج، املدخل

.138 - 137/ III ،136. ابن احلاج، املدخل
137. نفسه، 137.
138. نفسه، 142.
139. نفسه،137.

زال  ما  الذي  واألحكام“  واحلكم  والظرف  واألصول  التصوف  من  مهمة  ”فوائد  كتابه  يف  الرأي  هذا  ساق   .140
خمطوطا، انظر:

Semlali, Histoire, 134.
141. املاجري، املنهاج، 268.

142. ابن خلدون، مقدمة، 727.
.139 /III ،143. ابن احلاج، املدخل

144. نفسه، 144.
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عنه  عرب  كام  نفسه  املوقف  استمر  فقد  الثوابت،  من  بمجموعة  حتتفظ  الفقهية  الذهنية 
القرن  من  األول  النصف  حدود  إىل  اهلجري/14م  الثامن  القرن  خالل  خلدون  ابن 
احلادي عرش اهلجري/17م، واملرجح جدا بعده؛ فعندما سئل الفقيه املفتي النارصي عن 
الكيمياء، أجاب: ”إقطع طمعک من اهللا أن يعطيک غري ما قسم لک، (...) ألن يغنيک 
اهللا عن الدنيا خري أن يغنيک هبا، فواهللا ما استغنى هبا أحد قط، وكيف يستغني هبا بعد 

قوله تعاىل: ﴿ قل متاع الدنيا قليل ﴾ [النساء، اآلية 76].“145
ويبدو أن موقف الفقهاء املناوئ للكيميائيني زاد ترسخا جلمع بعضهم بني الكيمياء 
 لد معروف  والسحرة  السحر  من  اإلسالم  وموقف  اإلشارة،  سلفت  كام  والسحر 

هؤالء.146
ب. موقف الصوفية ومن يدور يف فلكهم

بدهيي أن نجد معطيات وتفاصيل أكثر عن مواقف الصوفية ونظرهتم جتاه الكيمياء 
والكيميائيني مقارنة مع مواقف الفقهاء ما دامت املصادر يف هذا الباب أوفر من نظريهتا 
التي عكست مواقف الفقهاء. ومل تكن نظرة كثري من الصوفية ومواقفهم إزاء الكيمياء 
بعيدة عن نظرة الفقهاء، السيام أن عددا منهم فقهاء يف األصل؛ إذ وسم املتصوف ابن 
دَّ املتصوف زروق من كبار الفقهاء، بل اعتمد بعض الصوفية  كانون ب”الفقيه،“147 وعُ

عىل آراء الفقهاء لبلورة موقفهم ونظرهتم جتاه الكيمياء واملشتغلني هبا.148
ووصفوا  االبتالء،149  من  نوعا  الكيمياء  ممارسة  الصوفية  مشايخ  بعض  واعترب 
”اشتغاله  عن  الكيميائي  عقل  قلة  تتولد  لذلک،  وتبعا  العقل.150  بقلييل  الكيميائيني 
بمتوهم ال يدركه غالبا.“151 ويف هذا السياق، يمكن فهم خماطبة الويل أيب حممد صالح 
قلوهبم،  بتصفية  الدنيا  عن  العقالء  ”اشتغلت  بقوله:  كلموس  عيل  أيب  للكيميائي 

145. الدرعي، األجوبة، 112.
146. ثمة آيات قرآنية وأحاديث نبوية ذات صلة باملوضوع، فضال عن دراسات كثرية يف هذا الباب.

147. التميمي، املستفاد، 124.
148. املاجري، املنهاج، 268.

149. زروق، ”عدة“ 28، 45، 81، 82.
150. نفسه، 81؛ زروق، كتاب اجلامع، 20؛ زروق، قواعد، 74 - 75؛ املجاجي، التعريج، 112.

151. زروق، قواعد، 75.
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واشتغلت عنهم يا مسكني بتصفية القزدير.“152 ووصفوهم أيضا بالبعيدين عن الفهم،153 
بل رموهم باجلهل،154 كام نعتوهم بقلة املروءة،155 ألن الكيميائي ”ينسب [إىل] الدلسة 
واخليانة والسحر إن ظهر عليه.“156 وأن ما يقومون به إثم وأمر شنيع.157 كل هذا جيعل 
لذلک،  تعاىل.159  اهللا  وعن  احلق،158  عن  بعيدين  الصوفية،  نظر  وجهة  من  الكيميائيني، 
حذر زروق من خمالطتهم.160 فبعدهم عن اهللا، حسب هذا املنظور، جعلهم بعيدين عن 
عليهم،162  فيدلسون  عملهم  حقيقة  للناس  يظهرون  ال  ألهنم  الدين،161  قلييل  أو  الدين 

ويؤذون أنفسهم وغريهم بالسموم املؤدية إىل اهلالک.163 
حتصيل  بقضية  الفقهاء،  غرار  عىل  الكيميائيني،  إىل  نظرهتم  الصوفية  بعض  ربط 
 بدعو الكيمياء  ليعلمه  جاء  أندليس  رجل  عىل  كانون  ابن  الشيخ  رد  إذ  الرزق؛ 
مَن  ﴿ وَ تعاىل:  قوله  كفانا  أخي،  ”يا  بقوله:  وزائريه  مريديه  أود  به  يقيم  بام  متكينه 
بُهُ  سْ حَ وَ  هُ فَ اهللاَِّ  ىلَ  عَ لْ  كَّ تَوَ يَ مَن  وَ  ، بُ تَسِ ْ حيَ الَ  يْثُ  حَ نْ  مِ هُ  قْ زُ رْ يَ وَ ا  جً ْرَ خمَ هُ  لَّ ْعَل  جيَ اهللاََّ  تَّقِ  يَ
يف  زروق  أمحد  الشيخ  ”قال  اإلطار،  هذا  ويف   164“.[2-1 ﴾ [الطالق:  هِ  رِ مْ أَ الِغُ  بَ اهللاََّ  إِنَّ 
نصيحته الكرب: من اآلفات يف األسباب طلبها من غري وجهها املأذون فيه رشعا (...) 
من مجلة ذلک علم الكيمياء (...)، [و]يتعني عىل املكتسب أن جيزم بأن ما هو فيه عامرة 
هلذه الدار ال تسبب يف يشء من الرزق ألن اهللا تعاىل يكفل باألرزاق وإنام رشع األسباب 
حكمة منه وعامرة لداره التي أراد فيها امتحان عباده. فمن حقق ما ذكرناه، مل حيزن عىل 

152. املاجري، املنهاج، 334 - 335. فرس حممد الظريف موقف أيب حممد صالح هذا باعتباره دعوة إىل ”النزوع عن صنعة 
الكيمياء،“ ”كرامات الشيخ أيب حممد صالح من خالل كتاب املنهاج الواضح،“ ضمن أبو حممد صالح املناقب والتاريخ، 

املجلس البلدي ملدينة آسفي، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، الرباط (الرباط: النرش العريب اإلفريقي، 1990)، 76. 
153. املجاجي، التعريج، 112.

154. زروق، ”عدة“ 45.
155. نفسه، 81؛ زروق، قواعد، 74 - 75؛ أمحد زروق، ”كتاب اجلامع جلمل من الفوائد واملنافع“ إعداد التخدوخي 
حلسن (بحث لنيل اإلجازة يف التاريخ، جامعة حممد اخلامس، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، الرباط، 1988 - 1989)، 

20؛ املجاجي، التعريج، 112.
156. زروق، قواعد، 75.

157. نفسه، 45.
158. نفسه.

159. زروق، رسالة، 41؛ الصومعي، املعز، 427؛ الدرعي، األجوبة، 164.
 .427 ،160. الصومعي، املعز

161. زروق، ”عدة“ 81؛ زروق، كتاب اجلامع، 20؛ زروق، قواعد، 74 - 75؛ املجاجي، التعريج، 112.
162. زروق، قواعد، 75.
163. زروق، ”عدة“ 81.

164. التميمي، املستفاد، 125.
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ما فاته لتقيد بمواله، وال يفرح بام أعطاه ألنه يعلم أنه ليس له وحيبس ذلک، فال يلزم 
من متعد وال يمدح من أعطاه إال من حيث أمره اهللا، وال حيسد أحدا وينفي عنه الطمع 

والرياء ومجيع الرذائل.“165
مثل  حصل  بل  والقدر،  بالقضاء  الفقهاء  بعض  عند  فقط  الرزق  قضية  ترتبط  ومل 
خلقه،  يف  احلق  حكمة  إبطال  ”يريدون  إنام  فالكيميائيون  ثمة  ومن  الصوفية؛  عند  ذلک 
نصيب.167  لكل  رَ  دِّ قُ أنه  مع  اهللا  حكم  يعاندون  وأهنم  الربوبية،“166  بحق  والقيام   (...)
الدنيا“  بطلب  االشتغال  و”عدم  الشهوات،  عن  والبعد  بالزهد  أيضا  عندهم  وارتبطت 
عموما؛168 إذ قال أبو حممد صالح يف وصاياه، بصدد هنيه عن االشتغال بالكيمياء، ”كل 
ما شغل عن اهللا من أهل ومال فهو مشئوم.“169 مما يوضح أن طريقة هذا الويل ”حتث عىل 
الورع وعىل ترک نعيم الدنيا، بل إن الشيخ كان ينهى عن كل ما (...) يوقع يف الشبهة 
كـ(...) االشتغال بالكيمياء.“170 كام اعترب زروق هذا العمل من ”الوسوسة الباقية من 
بَ عىل تالزم طلب الكيمياء بالدنيا، بأن هذه ”عند العاقل أقل من  حب الدنيا.“171 وعقَّ
أن يبذل فيها عرضه فكيف بنفسه ودينه.“172 وهكذا يمكن القول إن معارضة الصلحاء 

للكيمياء تضمنت رصاعا بني استيهام الغنى لد البعض، والزهد لد األولياء. 
ومل يكن غريبا واحلالة هذه، أن يعرب الصوفية عن اشمئزازهم من الكيميائيني، بل 
اهلزمريي  اهللا  عبد  أبو  الشيخ  عرب  فقد  وبغضهم؛  بل  قيمتهم،  من  واحلط  احتقارهم،173 
عن موقفه من املشتغلني بالكيمياء بأنه ”ليس عىل وجه األرض أبغض مني فيمن يشتغل 
 بدعو مؤلفه  يف  الكيمياء  يف  مسألة  ذكر  عن  إعراضه  زروق  وبرر  الطريقة.“174  بتلک 
وحذروا  بالكيمياء  العمل  عن  الصلحاء  بعض  هنى  ثمة،  ومن  للكيمياء.175  حبه  عدم 

165. املجاجي، التعريج، 111 - 112.
166. زروق، ”عدة“ 82.

167. زروق، قواعد، 75.
168. املاجري، املنهاج، 268.

169. نفسه، 269.
170. الذهبي، أبو حممد صالح، 53.

171. زروق، ”عدة“ 28.
172. زروق، كتاب، 20. 

173. Semlali, Histoire, 31.
.208 / I “الت، ”إثمد 174. ابن تكَ

175. زروق، كتاب اجلامع، 20.
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منها،176 واعتربوا االشتغال هبا غري رشعي،177 بل حرموها،178 ومن ثمة دعوا الكيميائيني 
إىل وجوب التخيل عن ”صنعتهم،“179 إذ ”هلا رضاوة كرضاوة اخلمر، وباهبا أعظم أبواب 
إىل  الصوفية  دعوة  أن  ويظهر  والطالح.“180  الصالح  أوصافها  بسامع  يفتتن  وقد  الرش، 
حتى  بالتصوف،181  املرتبطة  الرتبوية  املقاصد  أحد  شكلت  الكيمياء  صنعة  عن  التخيل 
إن حمقق ”إثمد العينني“ رجح أن ”مسألة التحذير من االشتغال بالكيمياء كانت تقليدا 

معموال به من طرف طوائف اجلنوب.“182 
عىل  حريصني  كانوا  أهنم  والصلحاء  الفقهاء  غالبية  مواقف  خالل  من  إذن  يتضح 
حماربة الكيمياء والكيميائيني، وأشدهم هنيا عن االختالط هبم أو االندماج يف حرفتهم. 
لكن الالفت لالنتباه أنه رغم هذه املواقف، فإن بعضهم وسم الكيمياء بالعلم،183 وإن 

كان هذا ال يعني موافقتهم عليه.
أنه  ولعل  هؤالء،  عن  بعيدة   أخر فئات  نظرة  تكن  مل  والصوفية،  الفقهاء  عدا 
لثقافتهم الفقهية دور يف هذا الباب؛ إذ وصف أبو إسحاق بن احلجر، كبري أطباء اخلليفة 
بالكيمياء  مودود  بن  عمر  اشتغال  ـ/1232-1242م)،  (630-640ه املوحدي  الرشيد 

176. املاجري، املنهاج، 266.
177. نفسه، 112.

178. املاجري، املنهاج، 268؛ زروق، ”كتاب اجلامع“ 20؛ زروق، قواعد، 75.
179. املاجري، املنهاج، 266.

180. نفسه.
181. حممد ظريف، ”كرامات،“ 76.

الت، ”إثمد“ I / 208، هامش 176. 182. ابن تكَ
183. الباديس، املقصد، 73؛ ابن اخلطيب، اإلحاطة، I /  272؛ ابن احلاج، املدخل، III / 142؛ ابن خلدون، مقدمة، 722؛ 
األوريب، ترمجة، 240؛ زروق، ”عدة“ 28، 81؛ زروق، كناشة، 80؛ زروق، ”كتاب اجلامع“ 20؛ املجاجي، التعريج، 112 
[يذكر توصيف زروق للكيمياء يف كتاب البدع]. ابن عسكر، دوحة، 91؛ ابن إبراهيم، اإلعالم، IX /112 ، 284؛ املنوين، 
ـ/ 1500 م)  ورقات، 196. علام أن البعض ممن ألفوا يف الكيمياء وصفوها بالعلم مثل أمحد بن حممد الغمري (ت. 905 ه
الذي ألف عدة كتب يف الكيمياء عنون أحدها بحل الرموز وكشف قناع وجه العلم املخزون امللغوز، خمطوط اخلزانة 
احلسنية بالرباط رقم: 1446. وحيمل املخطوط عنوانا آخر يف اخلزانة نفسها هو: حل الرموز وكشف مفتاح العلم املرموز. 
رقم: 1517. وعنوانا آخر هو: الرس الرباين يف علم ميزان اجلسد املعدين. خمطوط اخلزانة احلسنية بالرباط رقم: 833 ضمن 
جمموع (من الورقة 43 ب إىل 80 ب). وحتى خالل النصف الثاين من القرن التاسع عرش، ورغم انتقاد الكيمياء التي 
ـ/1881م) تأليفا سامه: ”حديقة األزهار، املهداة إىل األبرار،  نعتت بالعلم، فقد وضع حممد املدين ابن جلون (ت. 1298ه
استيتو،  واحلروف.“  والتنجيم  والشور  األي  وخواص  واخلط  والنار،  والكنوز  الكيمياء  علم  تعاطي  من  التحذير  يف 
الفقر، 231. وجتدر اإلشارة إىل أن مصطلح علم هنا يبقى حماطا بالضبابية عىل مستو الداللة، وحيتاج إىل بحث عن 
هذا املفهوم خالل احلقبة املدروسة، ولعله أقرب إىل الصنعة منه إىل العلم. وهناک من وصف الكيمياء بالصنعة. انظر 
املاجري، املنهاج، 261، 266، 267، 335، 336؛ ابن خلدون، مقدمة، 722 - 725؛ املجاجي، التعريج، 42؛ ابن عبد امللک، 
الذيل، VIII - I / 241؛ ابن إبراهيم، اإلعالم، IX /284 ؛ والوزان هو الوحيد، حسب ما وقفت عليه، الذي نعت الكيمياء 

.275 / I ،بالفن. وصف
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والتأليف فيه، وإهداء ما ألفه للخليفة املوحدي ”بضعف العقل وسوء التدبري واختالل 
الذهن وفساد النظر.“184

نظرة نامجة عن طبيعة العمل يف الكيمياء
تأسست نظرة بعض الفقهاء والصوفية ومن تبعهم يف نظرهتم إىل الكيميائيني أيضا 
عىل طبيعة عملهم، وحتديدا مواد اشتغاهلم التي جتعل منهم ”أكثر الناس قذارة، وأنتنهم 
رائحة بسبب الكربيت وغريه من املواد الكرهية الرائحة التي يعاجلوهنا بأيدهيم.“185 وقد 

يرتبط قسم من هذا املوقف بمخالفة تلک املواد للطهارة التي يدعو إليها اإلسالم.
بني  الربط  فيه  تم  منقبي،  نص   فحو من   ،أخر بطريقة  االستنتاج،  هذا  ويتأكد 
الكيمياء والنجاسة، حتدث فيه أبو احلسن الشاذيل عن نفسه، يف إطار مناجاة مع اخلالق 
يف  جتدها  الكيمياء  يل  فقيل  الكيمياء، (...).  عمل  أطلب  أمري  ابتداء  يف  ”كنت  بقوله: 
بولک، اجعل فيه ما شئت يعود كام شئت. فحميت فأسا وطفيته فيه فعاد ذهبا. فرجع إيل 
شاهد عقيل، وقلت: يا رب سألتک شيئا فلم أصل إليه إال بمحاولة النجاسة، وحماولة 
النجاسة حرام. فقيل يل الدنيا قذارة فإن أردهتا فال تصل إليها إال بالقذارة. فقلت: يا رب 

أخليني منها. فقيل يل: احم الفأس يعود حديدا...!“186
نظرة نامجة عن تدليس املعادن وتزوير العملة

طبيعة  عىل  وال  األخالقي،  الديني  البعد  عىل  الكيميائيني  إىل  النظرة  بناء  يتم  مل 
عملهم فحسب، وإنام عىل معطيات نامجة عن إسهام بعض الكيميائيني يف اقرتاف الغش 
والتدليس، واالنعكاسات السلبية لذلک عىل األوضاع املالية واالقتصادية واالجتامعية، 

.284 / IX ،242؛ ابن إبراهيم، اإلعالم / VIII - I ،184. ابن عبد امللک، الذيل
185. الوزان، وصف، I / 275. ومل تقترص هذه النظرة عىل الكيميائيني، بل شملت بعض احلرف األخر، فقد تشكلت 
نظرة دونية إزاء بعض احلرف لطبيعة املواد األولية التي كانت توظفها مثل احلديد واملواد الدسمة أو غري الطاهرة عموما، 
وما كان يلحق أصحاهبا من نجاسة، حتى ذهب بعض الفقهاء إىل عدم جواز إمامة احلرفيني الذين كانوا يشتغلون بمثل 
هذه املواد عىل اعتبار أن اإلسالم دين طهارة من شعاراته ”النظافة من اإليامن.“ سعد غراب، ”كتب الفتاوي وقيمتها 

.91 - 90 :(1978) XVI االجتامعية، مثال نوازل الربزيل،“ حوليات اجلامعة التونسية
Mohamed Fatha, ”Contribution à lʻhistoire de la ville marocaine des Merinides aux Watassides XIVe-

XVe, Étude socio-urbaine,” (Thèse du Doctorat de 3ème cycle, Université de Bordeaux III, Bordeaux, 
1982), 189-90.

راجع هبذا الشأن أيضا:
Robert Brunschvig, “Métiers vils en Islam,” Studia Islamica XVI (1962): 4-60. 

للمقارنة، تأكد األمر نفسه يف أوربا خالل احلقبة املدروسة، إذ وقع احلط من كل املهن املرتبطة بالنجاسة. 
Schmitt, “LʻHistoire des marginaux,” 284.

.299 - 298 ،186. ابن الصباغ، درة، 5؛ الصومعي، املعز
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حتى إن أحد الباحثني اعترب أن ازدهار ”صناعة الكيمياء“ يف مغرب ”العرص الوسيط“ 
إنام يعود أساسا ”الرتباطها يف أذهان العامة بقدرة منتحليها عىل حتويل املعادن اخلسيسة 

إىل معادن نفيسة وبقدرهتم عىل تدليس العملة.“187
تدليس املعادن

يبدو أن من أسس نظرة بعض الفقهاء والصوفية جتاه الكيميائيني تدليسهم للعملة؛ 
والرشاء  البيع  عمليات  إجراء  عىل  الناس  اعتياد  املاجري  بنيَّ  7هـ/13م،  القرن  فخالل 
أنه  عىل  املصنوع  باع  من  فكل  املصنوعة،  باألحجار  ال  وفضة  ذهبا  املعدنية  ”باألصول 
 188 “.ʻمنا فليس  غشنا  ʼمن  السالم:  عليه  قوله  يف  دخل  بذلک  املبتاع  لِم  عْ يُ ومل  معدين 
صاحب  به  علق  ديني  وبعد  بالتدليس،  صلة  له  اقتصادي  بُعد  بني  الربط  هنا  ويالحظ 
املدلسني  الكيميائيني  أخرج  كأنه  الرسول،  بحديث  واستشهاده  الفعل.  هذا  عىل  النص 

من مجاعة املسلمني!
ـ/  14م، أكد ابن خلدون أن من الكيميائيني ”من يقترص (...) عىل  وخالل القرن 8ه
الدلسة فقط. إما الظاهرة، كتمويه الفضة بالذهب، أو النحاس بالفضة أو خلطهام (...)؛ 
أو (...) تبييض النحاس وتليينه (...)، فيجيء جسامً معدنياً شبيهاً بالفضة، وخيفى إال 

عىل النقاد املهرة.“189
ـ/  15م، ألح زروق عىل ربط الكيمياء بالتدليس،190 وإن مل  وباالنتقال إىل القرن 9ه

يوضح طبيعة هذا التدليس هل هو تدليس املعدن أم العملة؟
ويتأكد من هذه اآلراء، التي خترتق ثالثة قرون، ربط الكيميائيني بتدليس املعادن، 

بام يفيد االستمرارية يف هذا الباب.

.319  / II “،187. بولقطيب، ”الدولة املوحدية
188. املاجري، املنهاج، 268.

189. ابن خلدون، مقدمة، 721. من باب املقارنة، وخالل العرص ذاته تقريبا، عرب حممد األنصاري الدمشقي املعروف 
ـ/1327م) عن رأي مشابه، فقد عنون الفصل الثالث من الباب الثاين من كتابه ب ”الرد عىل أهل  بشيخ الربوة (تويف 727ه
الكيميا، وبيان أن الذي يصنعونه زغل وغش والربهان العقيل شاهد به، وأن الذي يصنعونه ليس بذهب وإنام هو معدن 

مصبوغ.“ نخبة الدهر يف عجائب الرب والبحر (بغداد: مكتبة املثنى، دون تاريخ)، 58 - 61.
190. زروق، ”عدة“ 81؛ زروق، قواعد، 75.
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 تدليس العملة
تأسست نظرة بعض الفقهاء والصوفية ومن تبعهم عىل تدليس بعض الكيميائيني 
والشبهات  التدليس،191  من  النوع  هلذا  االحتاملية  الصيغة  عن  النظر  وبغض  للعملة؛ 
املاهر  األحرش،  بن  اهللا  عبد  اتفاق  قبيل  من  الباب،  هذا  يف  الكيميائيني  ببعض  املحيطة 
لآلخر،  صنعته  منهام  كل  يعلم  أن  عىل  سبتة،  مدينة  صاغة  أحد  مع  الكيمياء،  صنعة  يف 
بعلم  640هـ/1242م)  بعد  (ت.  املراكيش  حممد  بن  عيل  الشيخ  واهتام  كان.192  وكذلک 
الكيمياء بسبب حيازة مملوكته ”دراهم جديدة سكية ليس من سكة ذلک الوقت“ كلام 
مهت برشاء القمح.193 وهناک معطيات تارخيية أخر تؤكد تدليس بعض الكيميائيني 
للنقود، عىل األقل منذ النصف الثاين من القرن السادس اهلجري /  12م؛ فقد جاء يف ترمجة 
أيب إبراهيم إسحاق اهلزرجي أنه بعث خديمه مع رجل إىل أحد أصدقائه ببلد رجراجة، 
فطلب اخلديم من الرجل مرافقته لزيارة أحد األشخاص بتلک البالد. وأفصح اخلديم 
يف  ترصيفها  مرافقه  عىل  واقرتح  صنعها،“  ”دراهم  عنده  كيميائي  الشخص  ذلک  أن 

مراكش عىل أن يقتسموها ثالثتهم.194
بعض  تدليس  عن  حديثه  أعقب  حني  املعطى،  هذا  صحة  خلدون  ابن  وأكد 
الناس  يف  ”يرسبوهنا  بأهنم  تفيد  للسكة،  تدليسهم  إىل  إشارة  للمعادن  الكيميائيني 
أموال  [فيختلسون]   (...) باخلالص،  اجلمهور  عىل  متوهيا  السلطان  بطابع  ويطبعوهنا 
الذهب  يف  وفضة  الفضة  يف  نحاسا  يدفع  هو  إنام  الدلسة  هذه  ف”صاحب  الناس.“195 

ليستخلصها لنفسه.“196
وأقر الوزان أيضا باألمر ذاته يف حق بعض الكيميائيني، فالحظ ”أن الغرض الذي 
دور  أن  وحيتمل  العملة.“197  تزييف  إىل  هبم  يؤدي  ما  كثريا  القوم  هؤالء  وراءه  جيري 
فيه  ضعفت  وقت  يف  الوسيط،“  ”العرص  أواخر  مغرب  يف  زاد  العملة  تزوير  يف  هؤالء 
أجهزة الدولة املكلفة بمراقبة شؤون النقود وسک العملة، إذ حتدث العقباين عن ظاهرة 

.155/ X ،191. عياض وولده، مذاهب، 53؛ الونرشييس، املعيار
192. املاجري، املنهاج، 267.

. 112/ IX ،193. الباديس، املقصد، 73؛ األوريب، ترمجة، 240؛ ابن إبراهيم، اإلعالم
194. التاديل، التشوف، 243.

195. ابن خلدون، مقدمة، 721.
196. نفسه.

197. الوزان، وصف، I /  276. أعتقد أن إسهام بعض كميائيي املغرب يف تزوير العملة خالل ”العرص الوسيط“ ما زال 
يف حاجة إىل البحث والتنقيب ملعرفة حجم إسهامهم ذاک.
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سكة  فساد  ”أن  ذلک  بالكيميائيني.  ربطها  دون  عموميتها  يف  العملة  تزييف  استفحال 
املسلمني وغش درامههم قد عم وقوعه هبذه البالد املغربية بأرسها، ومل يقع ملادة ذلک 

حسم وال إزالة.“198
وصل صد إسهام بعض الكيميائيني املغاربة يف تزوير العملة إىل إفريقية، بام يفيد 
اشتهارهم به؛ ذلک أن أبا احلسن الشاذيل ملا دخل مدينة تونس ألفى فيها جماعة شديدة، 
”محراء  اخلباز  فوجدها  دراهم  أعطاه  ثم  اجلياع  لبعض  خبز  رشاء  أجل  من  خبازا  فأتى 
رديئة، وقال هذه مغاربية، وأنتم املغاربة تشتغلون بالكيمياء، فأعطيته كرزيتي وبرنويص 

رهنا يف ثمن اخلبز.“199
ولعله  السكة،  زور  بالكيمياء  اشتغل  من  كل  بأن  القول  يصعب  هذا،  كل  ومع 
وجد من بينهم متخصصون يف هذا الباب. وهم الذين قال يف حقهم ابن خلدون: ”هذا 

الصنف ال كالم معهم.“200 ويكون ضمنيا أقر بوجود صنف آخر من الكيميائيني.
عن  التساؤل  دون  العملة،201  تزوير  يف  الكيميائيني  إسهام  عن  احلديث  يمكن  وال 
مد صلة هذا املوضوع بام شهده املغرب من أزمات نقدية خالل ”العرص الوسيط“202 

نيةُ الذاكر يف حفظ الشعائر وتغيري املناكر، حتقيق عيل الشنويف، انظر: 198. حممد العقباين، حتفة الناظر وغُ
Bulletin dʻétudes Orientales XIX (1965-1966, 1967): 154, 236.

199. عبد اهللا بن حممد الوراق، مناقب الشيخ الكامل والقطب اجلامع سيدي عبد السالم بن مشيش، خمطوط اخلزانة 
عند  وجاءت   .5 درة،  الصباغ،  ابن  عند  نفسها  الرواية  انظر   .246 - 245 جمموع،  ضمن  1484 د  رقم:  بالرباط،  العامة 
الصومعي بالصيغة اآلتية: ”أخرجت الدراهم فناولتها اخلباز فنظرها وإذا هي زيوف وقال: هذه مغاربية وأنتم املغاربة 

.298 - 297 ،تعملون الكيمياء...“ كتاب املعز
200. ابن خلدون، مقدمة، 721.

بعض  فيه  أسهم  بل  الباب،  هذا  يف  وحدهم  يكونوا  مل  ألهنم  العملة  تزوير  يف  الكيميائيني  إسهام  عن  نتحدث   .201
اليهود بدورهم، والدولة نفسها أسهمت يف ذلک كام سلفت اإلشارة.

202. مل هتتم الدراسات التي تناولت مسألة فساد النقود بدور الكيميائيني يف املوضوع، انظر حممد فتحة، ”األحكام 
والنوازل واملجتمع: أبحاث يف تاريخ الغرب اإلسالمي من القرن 12م إىل 15م“ (بحث لنيل دكتوراه الدولة يف التاريخ، 
الرحيم  عبد  II / 574 - 578؛  ،(1995 البيضاء،  الدار  الشق،  عني  اإلنسانية،  والعلوم  اآلداب  كلية  الثاين،  احلسن  جامعة 
حممد  جامعة  التاريخ،  شعبة  العليا،  الدراسات  (دبلوم  الوسيط“  املغرب  تاريخ  يف  املوحدية  ”املسكوكات  شعبان، 
اخلامس-أگدال، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، الرباط، 1995 - 1996)، 316 - 319. أشار عبد الرحيم شعبان يف عدة 
صفحات من أطروحته آلفة تزوير العملة دون أن يربطها بالكيميائيني، ”املسكوكات املرينية من خالل املجموعة النقدية 
لبنک املغرب واملتحف األثري بالرباط وجمموعات أخر عمومية وخاصة“ (أطروحة لنيل دكتوراه الدولة يف اآلداب، 
 ،60 - 59 ، 39 / I ،(2006 - 2005 ،شعبة التاريخ، جامعة حممد اخلامس-أگدال، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، الرباط
التاريخ،  يف  الدكتوراه  لنيل  (بحث  املرينية“  للدولة  املالية  ”السياسة  أمل،  الرمحان  عبد  135 - 137؛   ،110  ،83  ،73  ،71
جامعة حممد اخلامس أگدال، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، الرباط، 2006 - 2007)، 385 - 389. مع إشارة خجولة يف 
 III الصفحة 386، مصطفى نشاط، ”املغرب املريني وأزمة القرن 14م / 8هـ النقدية،“ جملة أمل: التاريخ، الثقافة، املجتمع

.19 - 4 :(1993)
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كان  وإذا  السودان.  بالد  ذهب  تدفق  قلة  نتيجة  اهلجري/14م  الثامن  القرن  أزمة  خاصة 
هذا األمر غري مستبعدا، ففي املقابل، ال يمكن الربط بينهام تلقائيا، بدليل أن سعي بعض 
الكميائيني إىل تزوير العملة قد استمر يف الزمان دون ارتباطه رضورة بفرتات األزمات 
النقدية، وإن كان من غري املستبعد أن رضر إسهامهم يف تزوير العملة ربام تزايد يف مثل 
هذه الظرفيات التارخيية. ويف كل األحوال، يصعب تضخيم دور الكيميائيني يف األزمات 

النقدية، دون إغفال إسهامهم فيها.
خالل  املغربية  املركزية  للدول  النقدية  السياسة  تسهم  أمل  املطروح،  والسؤال 
هو  اجلواب  لعل  العملة؟203  تزوير  إىل  الكيميائيني  بعض  دفع  يف  الوسيط“  ”العرص 
السكة،  دور  وتعدد  التداول،  يف  السابقة  الدول  عمالت  استمرار  إىل  بالنظر  باإلجياب 
حدث  ما  مثل  العملة،  سک  عن  أحيانا،  السلطة،  توقف  بل  النقود،  أوزان  واختالف 
أواخر العرص املريني.204 ثم أمل تدفع بعض األحداث التارخيية الدول إىل االستفادة من 
بالعملة،  الدولة  تالعب  ثبوت  هو  إقراره  يمكن  ما  التزوير؟  هذا  يف  الكيميائيني  عمل 
يوسف  يعقوب  أبو  اخلليفة  عمل  فقد  التالعب؛  هذا  طريقة  معرفة  عىل  قدرتنا  دون 
ـ/  1163-1184م) عىل رضب ستة وثالثني ألف مثقال ذهبية مدلسة لتسليمها  (558-580ه
وأخيه.205  موسى  أيب  جيشه  قواد  من  قائدين  رساح  إطالق  بغية  إفريقية  لعرب  فدية 
”ويغلب عىل الظن أن تزوير العملة كان عادة عند خلفاء املوحدين كلام طولبوا بفدية، 

حتى إن بعض املنافسني اشرتطوا أن يكون الدفع بدنانري ذهبية عتيقة.“206 وأثبت دراسة 
الدراهم املوحدية التي تم العثور عليها يف تلمسان إسهام دور الرضب املوحدية يف تزييف 
السلطة  زيفت  كام  السواء.207  عىل  والفضية  الذهبية  النقود  التزوير  هذا  فشمل  العملة، 
املرينية السكة عند سعيها الفتداء أرس املسلمني؛ فبعد سيطرة اجلنويني عىل طرابلس، 
ـ/  22 غشت 1355م، أخرب هالل بن ميمون عامل  وأرس سكاهنا بتاريخ 12 شعبان 756ه

203. حيتاج هذا السؤال إىل بحث معمق.
ـ/ 1445 م)]. 204. الونرشييس، املعيار، V /272  [سئل عن النازلة عبد اهللا العبدويس (ت. 848 هـ أو 849 ه

205. عبد الواحد املراكيش، املعجب يف تلخيص أخبار املغرب من لدن فتح األندلس إىل آخر عرص املوحدين مع ما 
يتصل بتاريخ هذه الفرتة من أخبار الشعراء وأعيان الكتاب، ضبطه وصححه وعلق عىل حواشيه وأنشأ مقدمته حممد 

سعيد العريان وحممد العريب العلمي (الدار البيضاء: دار الكتاب، 1978)، 390 - 391.
206. بولقطيب، ”الدولة املوحدية“ II/320 -321 ؛ شعبان، ”املسكوكات املوحدية“ ؛ عز الدين أمحد موسى، النشاط 

االقتصادي يف املغرب اإلسالمي خالل القرن السادس اهلجري (بريوت - القاهرة: دار الرشوق، 1983)، 301.
207. Alfred Bel, “Contribution à l’étude des Dirhams de lʻépoque almohade,” Héspéris XVI, 3ème 

trimestre (1933): 7. 
نقال عن أمحد موسى، النشاط االقتصادي، 301؛ شعبان، ”املسكوكات املوحدية“ 316.
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ـ/ 1348-1358م) برضورة تقديم غرامة مالية  املرينيني عليها السلطان أبا عنان (749-759ه
للمحتلني مقابل انسحاهبم منها، فبادر أبو عنان إىل تأديتها. غري أنه بعد مغادرة اجلنويني 

للمدينة، تبني هلم ”أن نصف املثاقيل كان مغشوشا.“208
أرضار  إىل  أفىض  الكيميائيني،  بعض  فيه  أسهم  الذي  العملة،  تدليس  أن  غرو  ال 
اقتصادية، نتيجة ملا حلق بالتجار واحلرفيني والفالحني من خسائر، وما ترتب عنها من 
يمكن  مثال  ذلک  من  جتاههم؛  السلبية  النظرة  كرس  مما  والزبائن،209  الباعة  بني  مشاكل 
تونس  مدينة  يف  بخباز  يتعلق  األقىص،  املغرب  جمال  خارج  كان  وإن  به،  االستئناس 
وأمجل  ”رديئة.“210  وجدها  بعدما  للخبز  ثمنا  الشاذيل  احلسن  أيب  من  نقود  أخذ  رفض 
ابن احلاج هذا الرضر االقتصادي بقوله: ”أما االشتغال بتحصيل علم الكيمياء فهو من 
(...) الغش املتعدي ألهل زمانه ومن بعدهم، وذلک أن من فعلها فقد خلط عىل الناس 
عنده  علم  وال  يعملها  من  فمنهم  فعلها،  يف  خمتلفون  أهنم  إذ  عليهم،  وبخسها  أمواهلم 
أهنا تتغري بعد زمان وذلک الزمان خيتلف بحسب القلة والكثرة، وكثري منهم من يعلم 
ال  أهنا  يزعم  من  ومنهم   ،(...) بأمواهلم  ذمتهم  فيُشغِلون  هبا  الناس  ويغش  تتغري،  أهنا 
تتغري وهو بعيد. ولو قدرنا عدم تغريها، فذلک ال جيوز أيضا (...). فعىل هذا، فكل من 
تعاطى شيئا من ذلک فقد شغل ذمته بأموال الناس.“211 ولعل هذا الرضر هو ما جعل 
بعض الفقهاء والصوفية يعتربون االشتغال بالكيمياء مفضيا إىل ”الفتن،“212 أو ”من أكرب 
أبواب الفتنة،“213 مع ما حييل عليه مصطلح فتنة يف البنية الذهنية للمسلمني بأهنا أشد من 

القتل.
208.  الوزان، وصف، II / 99 ، وانظر يف اهلامش 91 من الصفحة املذكورة الرواية املسيحية عن هذا احلادث. وال بأس 
إسهام  إىل  املرينية  املسكوكات  عن  أطروحة  يف  يرش  مل  شعبان  الرحيم  عبد  الباحث  أن  إىل  السياق  هذا  يف  اإلشارة  من 
وقد  العملة.  لتزوير  الكيميائيني  من  االستفادة  إىل  السلطة  سعي  الحق  عرص  يف  وورد  العملة.  تزوير  يف  املرينية  الدولة 
أثار االعتقاد بإمكانية حصول األموال عن طريق الكيمياء بعض السالطني ومنهم ”الشيخ املامون ابن املنصور، الذي ملا 
نفد ما لديه من أموال نتيجة حلروبه الكثرية مع إخوته حاول أن يستعني بالشيخ عبد الواحد الدراوي املعروف باحلداد 
ـ/ 1628 - 1629م)، للحصول عىل املال من ذلک، فأمره بإحضاره، فقال له: قيل يل عندک الكيمياء. فقال له  (ت. 1038ه
نعم. فقال له: أرنيها. فأخرج له السبحة وجعل يقول فيها: ال إله إال اهللا، حممد رسول اهللا، صىل اهللا عليه وسلم. فغضب 

السلطان وأمر به أن يصفد يف احلديد بدار اهلناء. ففعلوا به ذلک..،“ استيتو، الفقر، 232.
209. عرب عن ذلک ابن اخلطيب بقوله: جعل الناس ”يتضاربون عىل األثامن الزيوف بالسيوف،“ معيار االختيار يف 
ودولة  املغربية  اململكة  بني  اإلسالمي  الرتاث  لنرش  املشرتكة  اللجنة  نرش  شبانة،  كامل  حممد  حتقيق  والديار،  املعاهد  ذكر 

اإلمارات العربية املتحدة، (املحمدية: مطبعة فضالة، 1976)، ، هامش 22 األثامن الزيوف تعني النقود املزيفة.
210. الوراق، مناقب، 245 - 246.

. 143- 142  / III ،211. ابن احلاج، املدخل
212. زروق، ”عدة“ 28. زروق، رسالة، 41.

213. املاجري، املنهاج، 266. 
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الذي  الدراسة،  هذه  املستعملة يف  املادة  حسب  الوحيد،  خلدون هو  وإذا كان ابن 
ربط بني تزوير بعض الكيميائيني للعملة وتأثرياهتا االقتصادية السلبية، نتيجة إفسادهم 
”للسكة (...)، [إذ هبذا التزوير] تعم (...) البلو، وهي متمول الناس كافة،“214 فإن 
بعض الفقهاء عربوا بدورهم عن وعيهم باألرضار االقتصادية النامجة عن تزوير العملة. 
لكن، دون ربطها رضورة بالكيميائيني، فاستنكروا ما حلق الناس من رضر جراء انتشار 
النقود املزيفة عىل نطاق واسع،215 حتى قال عبد العزيز القوري (زمن أيب احلسن املريني): 
أواخر  املشكل  هذا  واستفحل  الفساد.“216  بسببها  الناس  عىل  ”دخل  املزيفة  العملة  إن 
”العرص الوسيط،“ مما دعا العقباين إىل القول: ”إن فساد سكة املسلمني وغش درامههم 
قد عم وقوعه هبذه البالد املغربية بأرسها، ومل يقع ملادة ذلک حسم وال إزالة حتى كادت 
رؤوس أموال الناس أن تنقرض من أيدهيم.“217 وبناء عليه، أفتى بعضهم بفساد البيع 
ووجوب فسخه يف مثل هذه احلاالت،218 يف وقت يبدو أن سياسة السلطة ملحاربة هذا 

التزوير مل تتسم دائام بالنجاعة. 
ومرة أخر وجب االحرتاس من تضخيم األرضار االقتصادية النامجة عن إسهام 
باملرافق  وقتئذ  املحيطة  العميقة  املشاكل  إىل  بالنظر  العملة  تزوير  يف  الكيميائيني  بعض 
اإلنتاجية.219 وكل ما يمكن قوله إن عددا حمددا من الفقراء أرضوا بنظرائهم ما دام أغلب 
املشتغلني يف األنشطة االقتصادية يف عداد الفقراء، كام اشرتک معهم عدد من الكيميائيني 

يف ذلک.
وفضال عن األرضار االقتصادية، ترتب عن تزوير العملة وتدليس املعادن خاصة 
دفع  باألرضار،  املتعلقة  األوىل  األمثلة  فمن  وصحية؛  اجتامعية  أرضار  والفضة  الذهب 
بعض العرسان دراهم مغشوشة لزجياهتم يف الصداق ”اليشء الذي دفع بأهايل الزوجات 

214. ابن خلدون، مقدمة، 721.
خيسوس  ماريا  وحتقيق  دراسة  احلسن،  أيب  موالنا  وحماسن  مآثر  يف  احلسن  الصحيح  املسند  مرزوق،  بن  حممد   .215
”التجارة  نشاط،  مصطفى  159 - 160؛   ،1981 والتوزيع)،  للنرش  الوطنية  الرشكة  بوعياد (اجلزائر:  حممود  تقديم  بيغريا، 
باملغرب األقىص يف العرص املريني األول 668 - 759هـ“ (بحث لنيل دبلوم الدراسات العليا يف التاريخ، جامعة احلسن 

الثاين، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية (1)، عني الشق، الدار البيضاء، 1988 - 1989)، 71.
216. ابن مرزوق، املسند، 160. 
217. العقباين، حتفة، 154، 236.

218. إبراهيم بن هالل، أجوبة ابن هالل، رتبها عيل بن أمحد اجلزويل اجلياين (دون مكان الطبع: طبعة حجرية، دون 
تاريخ)، 109.

اهلاليل،  راجع  اهلجري/15م،  التاسع  القرن  إىل  اهلجري/13م  السابع  القرن  من  األقل  عىل  املشاكل،  هذه  عن   .219
”جمتمع“ 330 - 434.
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 ،إىل استفسار الفقهاء عن جواز أو عدم جواز مثل هذا الزواج.“220 ومن األمثلة األخر
أن توظيف معدين الذهب والفضة يف مستحرضات بعض األدوية، وتدليسهام قد ”يعود 
بالرضر عىل املريض فيزيده مرضا أو يموت بسببه [نتيجة إضافة مواد غري معدنية].“221 كام 
يؤذي الكيميائي غريه بسموم املواد التي يشتغل هبا.222 وعموما، تكرر حدوث مفاسد 

عدة ترتبت عن االشتغال بالكيمياء.223 
وما  أيضا،  وللعملة  والفضة  الذهب  ملعدين  الكيميائيني  بعض  تدليس  وأسهم 
الصوفية  بعض  فاختذ  جتاههم،  سلبية  نظرة  تشكل  يف  أرضار،  من  ذلک  عن  ترتب 
النظرة،  فأما  الكيميائيني.  إزاء  ثمة  ومن  للتدليس،  مناهضة  مواقف  وغريهم  والفقهاء 
فقد رأ أبو حممد صالح أن متعاطي الكيمياء جمرد مزورين وحمتالني.224 وشاطره رأيه 
اشتغال  عىل  تعقيبا  املوحدي،  الرشيد  اخلليفة  أطباء  كبري  احلجر  بن  إسحاق  أبو  هذا 
أن  زروق   ورأ الونرشيس.226  أمحد  ذاته  الرأي  تبنى  كام  بالكيمياء،225  مودود  بن  عمر 
الدنيا  يف  أما  ودنيا.  دينا  اخلطر  من  فيها  القبيحة (...) [ملا]  الوجوه  ”من  الكيمياء  طلب 
فالتعرض للتهم بالتدليس وغريه.“227 ويكون بذلک الربط بني الكيمياء و”الزغل [أي 
 الغش والتدليس]،“228 بام ينم عن قلة دين املشتغل بالكيمياء،229 فاملدلس ال يأكل سو
حراما، وفق املذهب املالكي،230 ألن ما يقوم به إنام هو خديعة ”بغري حق وال حقيقة،“231 
تدبري  يف  املجتمع  حق  يف   سو واخليانة  اخلديعة  أحسب  وال  نفسه.232  اآلن  يف  وخيانة 
املرتبطة  الصداق  نزاعات  من  نامذج  لطيف  حمامد  استعرض  وقد   .322/ II املوحدية،“  ”الدولة  بولقطيب،   .220
بالسكة، دون أن نعثر فيها عىل أي مثال متعلق بمشاكل تزوير العملة، ”احلياة األرسية باملغرب األقىص خالل العرص 
املريني 668-869هـ/1269-1465م“ (أطروحة لنيل الدكتوراه يف التاريخ، جامعة املوىل إسامعيل، كلية اآلداب والعلوم 

اإلنسانية، مكناس، 2008 - 2009)، 66 - 67. 
.143/ III ،221. ابن احلاج، املدخل

222. زروق، ”عدة“ 81.
223. ابن خلدون، مقدمة، 719.

224. Semlali, Histoire, 41. 
.284 / IX ،242؛ ابن إبراهيم، اإلعالم / VIII - I ،225. ابن عبد امللک، الذيل

زال  ما  الذي  واألحكام“  واحلكم  والظرف  واألصول  التصوف  من  مهمة  ”فوائد  كتابه  يف  الرأي  هذا  ساق   .226
خمطوطا، انظر:

Semlali, Histoire, 134.
227. زروق، كتاب اجلامع، 20.

228. زروق، ”عدة“ 28.
229. زروق، قواعد، 75.

230. نفسه، 81.

231. نفسه، 45.
232. نفسه، 45؛ زروق، قواعد، 75. 
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من  النعوت  بأبشع  الكيميائيون  نُعِتَ  للتدليس،  ونتيجة  االقتصادية.  أنشطته 
الرسقة)،234  (حمرتفو  الرساق  من  وأرش  أشد  والرساق بل  الناس،“233  ”أخس  قبيل 

واجلهال/اجلهلة 235... 
املغربية  املصادر  يف  الكيميائيني  جتاه  املرتسخة  السلبية  النظرة  أن  املالحظ  ومن 
”الوسيطية،“ خاصة ما تعلق منها بتزييفهم للعملة، إىل درجة وصلت معها حد إخراجهم 
من دائرة اإلسالم استنادا إىل احلديث النبوي: ”من غشنا فليس منا،“236 فإهنا مل تشبههم 
الفقهية،  لذهنيتهم  اعتبارا  املصادر،  هذه  أصحاب  كتابته  اعتاد  ما  غرار  عىل  باليهود، 
اليهود  صورة  ختفى  وال  املجتمع.  يف  سلبي  بمعطى  األمر  تعلق  كلام  عدة  مناسبات  يف 
قد  اليهود  املغاربة  بعض  أن  خاصة  املغاربة،  ومنهم  عموما  املسلمني  ذهنية  يف  الوضيعة 
صلة  ذو  املنحى  هذا  أن  وأعتقد  العملة.237  تزييف  حاالت  بعض  يف  بدورهم  أسهموا 

باشتغال بعض الصوفية والفقهاء بالكيمياء.
أما بخصوص املواقف، فبغض النظر عن التعوذ من ممارسة الكيمياء،238 أو الدعاء 
عرض  من  النيل  بني  فرتاوحت  هبا،239  االشتغال  إثر  الزلل  يف  الوقوع  من  بالعصمة 
والكرامات.   الفتاو عرب  التزوير  حماربة  وكذا  صحبته،  ورفض  ونصحه،  الكيميائي، 
بني  الربط  يف  تواترا  نجد  هكذا  هبا؛  االشتغال  عن  البديل  اقرتاح  ثم  عميل،  وبشكل 
ممارسة الكيمياء وما يرتتب عنها من تدليس وبني النيل من عرض الكيميائي ومروءته 
بام يستدعي ذمه.240 ونصح أبو حممد صالح أتباعه، يف وصية أوصاهم هبا، بالتخيل عن 
االشتغال بالكيمياء ”ألهنا توقع يف الغش والتدليس.“241 واعترب املاجري هذه الوصية: 
”جليلة تدعو إىل التمسک بالرشيعة ووسيلة تبلغ إىل الطريق الرفيعة...“242 وجتىل رفض 

233. ابن خلدون، مقدمة، 721.
234. نفسه.

.427 ،235. نفسه؛ الصومعي، املعز
236. املاجري، املنهاج، 268.

(القاهرة -  مؤنس  حسني  عليه  وذيل  حققه  السكة،  دار  ضوابط  يف  املشتبكة  الدوحة  احلكيم،  يوسف  بن  عيل   .237
بريوت: دار الرشوق، 1986)، 137؛ املنوين، ورقات، 99؛ نشاط، ”التجارة“ 68 - 71، 75.

238. زروق، ”عدة“ 45، 81، 82.
. 155 / X ،239. عياض وولده، مذاهب، 53؛ الونرشييس، املعيار

240. ابن احلاج، املدخل، III / 137 ، 143؛ ابن خلدون، مقدمة، 719؛ زروق، ”عدة“ 81؛ زروق، كتاب اجلامع، 20؛ 
زروق، قواعد، 75.

241. املاجري، املنهاج، 261.
242. نفسه.
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صحبة الكيميائيني املدلسني من خالل موقفني، أوهلام جاء إثر ”مكاشفة“ الويل إسحاق 
له:  وقال  الويل،  فنهره  للعملة.  املدلسني  الكيميائيني  أحد  مع  خديمه  باتصال  اهلزرجي 
وثانيهام  التدليس.“243  أهل  يصحب  من  أصحب  ال  فإين  أبدا،  تأتني  وال  عني  ”اذهب 
تَّاح244 باالتصال بالكيميائيني أو مصادقتهم،  دعوة ابن يوسف احلكيم بعدم السامح للفَ
يف  بالدلسة  ”متهمني  الكيميائيني  وألن  هؤالء،  يطلبها  التي  السک  طوابع  يمتلک  ألنه 

الدنانري والدراهم.“245
وعملية؛  وكراماتية  نظرية  مستويات  ثالثة  يف  جتلت  فقد  العملة،  تزوير  حماربة  أما 
ظهر املستو األول من خالل فتو سيدي حممد الذي اعترب رصف النقود املدلسة غري 
وإمامتهم.247  الكيميائيني  شهادة  برفض  واإلفتاء  فتواه.246  يف  احلاج  ابن  ووافقه  جائز، 
قبيل  من  املشكل،248  هذا  ل”حل“  األولياء  كرامات  ”تدخل“  يف  الثاين   املستو وبرز 
نفسه  يربز  ”أن  الصويف  التيار  حاول  فقد  (طيبة).  للتداول  قابلة  املزيفة  النقود  إعادة 
”طرية.“  تسمية  عليها  أطلق  التزوير  من  صافية  حقيقية  نقودا  متلک  التي  اجلهة  أنه  عىل 
(...) و”طيبة“ (...). وأن تلک النقود [تأتيه] من السامء وهو أمر يف حد ذاته كرامة عند 
املتصوف. وقد يتوفر املتصوف عىل ”الدراهم الطرية“ التي ال تنضب، ومن ثم مل يكن 
 بحاجة إىل أخذها من املجتمع والدولة.“249 وتظهر سلبية املواقف السابقة، يف املستو
الثالث، مع اختاذ تدابري عملية لصد أعامل التدليس من قبل بعض الكيميائيني وما يتولد 
عنه من أرضار اقتصادية. ويف هذا الصدد، كشف املاجري عن طريقة خاصة للتمييز بني 
النقود الصحيحة ومثيلتها املدلسة، وذلک بالعمل عىل حتمية القطع النقدية املشكوک يف 
صحتها ووضعها يف املاء مع عقار معد هلذا الغرض، فإذا كانت مزيفة يظهر نوع معدهنا 

243. التاديل، التشوف، 243. 
244. الرجل الذي يضع الرسم الذي ستسک عليه العملة ويكتب نصها. احلكيم، الدوحة املشتبكة، 73.

245. احلكيم، الدوحة املشتبكة، 73.
.143 / III ،246. ابن احلاج، املدخل

247. زروق، ”عدة“ 81. طرحت مسألة رفض شهادة الكيميائيني يف صيغة نازلة طرحت عىل القايض عياض. مع 
رضورة مراعاة الزمن الفاصل بني زمن عياض وزمن زروق مما يثبت استمرار الذهنية نفسها يف النظر إىل املسألة. القايض 

.155 / X ،عياض وولده، مذاهب احلكام، 53؛ الونرشييس، املعيار
5؛  درة،  الصباغ،  ابن  245-246؛  مناقب،  الوراق،  73؛  املقصد،  الباديس،  443 - 444؛   ،273 التشوف،  التاديل،   .248

.298 - 297 ،182 ،الصومعي، كتاب املعز
249. عز الدين جسوس، موقف الرعية من السلطة السياسية يف املغرب واألندلس عىل عهد املرابطني، دراسة يف علم 

االجتامع السيايس (الدار البيضاء: إفريقيا الرشق، 2014)، 392 - 393.
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األصيل.250 هذا مع العلم أنه مل يكن من السهل تفادي الوقوع يف فخ النقود املزورة، إذ 
يتطلب ”معرفة العيار والوزن، وهذا من اختصاص العاملني يف الذهب والفضة.“251

الويل  اقرتح  والنقدي،  املعدين  بشقيه  التدليس  إىل  املفضية  الكيمياء  عن  ولالبتعاد 
ـ/  1460-1563م) عىل أحد زواره الذي طلب منه أن يعلمه  أمحد بن موسى (864-970ه
صنعة الكيمياء، االهتامم باحلراثة، فهي ”كيمياء الناس ال كيمياء الرصاص والنحاس.“252

رابعا. مواقف من عقوبات السلطة للكميائيني
بغض النظر عن العقوبات اإلهلية التي رأ أمحد زروق أهنا متثل املآل لكل املشتغلني 
253 وفقر وذل وميتة السوء،254 وسوء العاقبة عموما.255 وأيضا ما  حٍ بالكيمياء من قلة فَالَ
أشار إليه ابن يوسف احلكيم، بشكل نظري مأخوذ من كتب الفقه ومن إشارات تارخيية 
الكيميائيني،  بعض  ومنهم  النقود،  مفسدي  حق  يف  عقوبات  من  املرشق،  مسلمي  عند 
غري  العقوبات  من  وغريها  اليد،  وقطع  والتطويف  والرضب  واجللد  احللق  قبيل  من 
املحددة.256 وكذا ما أملح إليه املاجري عندما اعترب االشتغال بصنعة الكيمياء من ”أسباب 
املحنة،“257 وربْط زروق بني الكيمياء واملحن.258 وقد جعل إسهام بعض الكيميائيني يف 
تزوير العملة وتدليس املعادن أصواتا تتعاىل لفرض عقوبات عليهم، وإنزال أقساها هبم؛ 
يف  والتشديد  للعملة  تدليسه  ثبوت  حال  يف  الكيميائي  بترشيد  عياض  القايض  أفتى  إذ 
تأديبه.259 ودعا ابن خلدون احلاكم إىل قطع يد الكيميائيني املتورطني يف التدليس وفساد 
العملة بحكم مسؤوليته عن صالح السكة، فال حاسم لعلة هؤالء سو ”اشتداد احلكام 
عليهم، وتناوهلم من حيث كانوا، وقطع أيدهيم متى ظهروا عىل شأهنم، ألن فيه إفساداً 
بإصالحها  مكلف  والسلطان  كافة.  الناس  متمول  وهي   ،البلو هبا  تعم  التي  للسكة 

واالحتياط عليها واالشتداد عىل مفسدهيا.“260
250. املاجري، املنهاج، 267.

251. جسوس، النشاط، 301 - 302
252. املرشيف، احللل، I / 152؛ استيتو، الفقر والفقراء، 231.

253. زروق، قواعد، 74؛ زروق، ”عدة“ 28.
254. زروق، ”عدة“ 81.

255. ابن خلدون، مقدمة، 721.
256. احلكيم، الدوحة، 140 - 142.

257. املاجري، املنهاج، 266.
258. زروق، ”عدة“ 28.

.155 / X ،259. عياض وولده، مذاهب، 53؛ الونرشييس، املعيار
260. ابن خلدون، مقدمة، 721.



300 Mohammed Yassir El Hilali

املدلسني،  بالكيميائيني  العقوبات  ألوان  شتى  إحلاق  يف  السلطة  تتوان  مل  وبالفعل، 
والعطايا  واهلبات  اإلكراميات  وقف  مثل  منها  املقربني  حق  يف  بالتخفيف  بعضها  اتسم 
بأيب  املكنى  مودود  بن  عمر  مع  حدث  ما  ذلک  ومثال  للمعاقَب،  متنحها  كانت  التي 
بمكانة  عنده  فحظي  الرشيد،  املوحدي  اخلليفة  زمن  مراكش  إىل  قدم  الذي  الربكات 
رفيعة، وأجزل له العطاء، حيث ”أجر له ثالثامئة درهم وسبعة قناطري ونصف قنطار 
وحتف،  وهدايا  وكسا  إحسان  من  به  يتعاهده  ما   سو مرتبة  شهر  كل  يف  احلواري  من 
وأنه  الكيمياء،  صنعة  إثباث  يف  مقالة  إليه  رفع  أن  إىل  مدة  معه  حاله  ذلک  عىل   فتامد
(...) أدركها علام وعمال (...)، فقطع الرشيد عنه ما كان جيريه عليه ثالثة أشهر حتى 
استوحش من ذلک أبو الربكات وأثر يف حاله. [فتشفع إىل اخلليفة عرب جاره أيب إسحاق 
بن احلجر كبري أطبائه]، فرفع الرشيد طرف بساطه الذي كان جالسا عليه، وأخرج من 
هذا  أو  العلم  هذا  إىل  وصل  من  له  وقال  الكيمياء،  صناعة  يف  الربكات  أيب  مقالة  حتته 
يده  يف  سقط  مضمنها  بعض  عىل  احلجر  ابن  وقف  فلام  إليه،  مفتقرون  فامللوک  العمل 
ومل حير جوابا إال [باالعتذار عنه] بضعف العقل وسوء التدبري واختالل الذهن وسوء 
كان  ما  إعادة  يف  له  والرغبة  له  الرشيد  استعطاف  يف]  [وتلطف  النظر،  وفساد  التدبري 
الثالثة  األشهر  منذ  منه  فاته  ما  مجيع  وقضاه  ذلک  يف  فأسعفه  إنعامه]،  من  جيري [عليه 
الذي  اجلزنائي  فأمحد  املريني؛  العرص  خالل  احلالة  هذه  مثل  وتكررت  [السابقة].“261 
اشتغل كاتبا وشاعرا وطبيبا يف بالط املرينيني، وكان مقربا منهم، تم إبعاده عن دواليب 
الدولة بسبب االشتغال بالكيمياء حسب ما ذهب إليه أحد الباحثني.262 علام أن املصادر، 
التي عدنا إليها يف هذه الدراسة، مل تربط بني اشتغاله بالكيمياء، وسخط املخزن املريني 
عليه.263 والتلميح الوحيد، جاء فيه أن السلطان أبا احلسن ”نفر عنه، ملوجب اهللا أعلم 

.284 / IX ،241 - 242؛ ابن إبراهيم، اإلعالم / VIII - I ،261. ابن عبد امللک، الذيل
262. شقور، ”الشعر“ 626.مل تربط املصادر، التي عدت إليها، بني اشتغاله بالكيمياء، وسخط املخزن املريني عليه. 
حممد لسان الدين بن اخلطيب، أوصاف الناس يف التواريخ والصالت تليها الزواجر والعظات، حتقيق حممد كامل شبانة، 
صندوق إحياء الرتاث اإلسالمي (املحمدية: مطبعة فضالة، 1977)، 106 - 107؛ ابن خلدون، العرب، VII / 527؛ إسامعيل 
بن األمحر، نثري فرائد اجلامن يف نظم فحول الزمان، ودراسة يف حياته وأدبه، دراسة وحتقيق حممد رضوان الداية (بريوت: 
دار الثقافة للطباعة والنرش والتوزيع، 1967)، 235 - 236؛ إسامعيل بن األمحر، أعالم املغرب واألندلس يف القرن الثامن، 
وهو كتاب نثري اجلامن يف شعر من نظمني وإياه الزمان، حققه وقدم له حممد رضوان الداية (بريوت: مؤسسة الرسالة، 
الطبعة الثانية 1987)، 254 - 255؛ أمحد بن القايض، جذوة االقتباس يف ذكر من حل من األعالم مدينة فاس (الرباط: دار 
املنصور للطباعة والوراقة، I ،(1974 - 1973 /119 - 120 ؛ أمحد بابا التنبكتي، نيل االبتهاج بتطريز الديباج، إرشاف وتقديم 
. 214/ IX ،92 ؛ ابن إبراهيم، اإلعالم/ I ،(1989 ،منشورات كلية الدعوة اإلسالمية، طرابلس) عبد احلميد عبد اهللا اهلرامة

263. ابن اخلطيب، أوصاف، 106 - 107؛ ابن خلدون، العرب، VII /527 ؛ ابن األمحر، نثري فرائد، 235 - 236؛ ابن األمحر، 
. 214/ IX ،92 ؛ ابن إبراهيم، اإلعالم/ I ،119 - 120 ؛ التنبكتي، نيل/ I ،نثري اجلامن، 254 - 255؛ ابن القايض، جذوة
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بحقيقته، وال يبدو عىل ظاهره ما يدل عىل طعن يف طريقته يف املعتقد.“264 ولعل هذا ما 
جعل شقور يربطه باشتغاله بالكيمياء.265

وربام  اليد،  قطع  فيها  فالثابت  السلطة،  من  املقربني  غري  الكيميائيني  عقوبات  أما 
شملت أيضا السجن والنفي والقتل؛ فإذا كنا ال نعرف هل كانت فتو القايض عياض، 
إىل  طريقها  وجدت  قد  وترشيدهم  للعملة  املزورين  الكميائيني  بنفي  الذكر،  السالفة 
عىل  السلطة  تْها  لَ عَّ فَ الكيميائيني  من  العينة  هذه  يد  بقطع  خلدون  ابن  دعوة  فإن  التنفيذ، 
أرض الواقع؛ إذ الحظ الوزان أن أكثر الكيميائيني يف فاس، ونتيجة تزويرهم للسكة، 
عىل  املوحدين  قبض  إىل  إشارة  فثمة  السجن،  أما  قصاصا.“266  قطعت  يد  ”تنقصهم 
احتامليته،  إىل  احلاج  ابن  وأشار  سجن.  يعقبه  كان  ذلک  أن  وحيتمل  السكة،267  مزوري 
إىل  تدليس]  من  عنه  ينجم  وما  بالكيمياء  االشتغال  [أي  ذلک  فاعل  أمر  يؤول  ف”قد 
للعملة  املزورين  الكيميائيني  بعض  حق  يف  القتل  عقوبة  إىل  وأملح  واإلهانة.“268  احلبس 

”والغالب أنه يؤول إىل سفک دمه،“269 والتلميح نفسه ذهب إليه أمحد زروق.270 

هكذا كانت لبعض مكونات املجتمع النظرة واملواقف وللسلطة العقوبات، ويبدو 
أن بعض العقوبات التي تعرض هلا بعض الكيميائيني حصل فيها نوع من اجلُور يف حقهم، 
الذي  خلدون  البن  أوهلام  ما؛  نوعا  متباعدين  زمنني  خالل  شهادتني  من  هذا  نستشف 
الكيميائيون،  به  يقوم  ما  أن   رأ الذي  لزروق  وثانيهام  احلكام،“271  ”عسف  عن  حتدث 

يؤدي إىل ”تسلط الظلمة.“272

.214 / IX ،264. ابن مرزوق، املسند، 375؛ ابن إبراهيم، اإلعالم
265. شقور، ”الشعر“ 626.

.276 / I ،266. الوزان، وصف
267. عز الدين، النشاط، 301؛ شعبان، ”املسكوكات املوحدية“ 317.

268. ابن احلاج، املدخل، III/137. اهتم رجل يعرف بربير برضب الدراهم املدلسة، دون أن يربط النص ذلک باشتغاله 
بالكيمياء، فحكم عليه بالسجن مد احلياة، اعتامدا عىل فتو عيسى بن أمحد البطوئي أبو مهدي أحد فقهاء فاس (ت. 
ـ/ 1491م)، ومل تأت شفاعة حممد بن حييى البوفرحيي أكلها، ”وبقي يف السجن إىل أن خيف عىل أوالده اهلالک.  896 ه
فتقدم زعامء العامة [؟] فضمنوه، فأجاهبم [املفتي]، عىل أن يسكنوه بني ثقاهتم، ومتى صدر منه يشء فعليهم إحضاره، 
وإال فهم املأخوذون بجريرته. فالتزموا بذلک برسم مشهود بأكابر العدول، وحينئذ أمر بترسحيه،“ ابن القايض، جذوة،  

 .503 - 502/ II
.143 / III ،269. ابن احلاج، املدخل

270. زروق، ”كتاب اجلامع“ 20.
271. ابن خلدون، مقدمة، 719.

272. زروق، ”كتاب اجلامع“ 20.



302 Mohammed Yassir El Hilali

وترتب عن نظرة املجتمع للكميائيني ومواقفه منهم، وعن العقوبات التي طالت 
بعضهم ردود أفعال من قبلهم؛ فلام صار عمل الكميائيني منبوذا، وبمقتىض رد الفعل، 
ال  التنقل،  دائمي  أصبحوا  إذ  والتخفي،  التسرت  نحو  املدروسة،  املرحلة  خالل  اجتهوا، 
وهكذا   ،أخر منطقة  إىل  انتقلوا  أمرهم  انكشف  كلام  إذ  ما،  مكان  يف  طويال  يعمرون 
دواليک، فعملهم يتم ”حتت اخلوف والرقبة، إىل أن يظهر العجز وتقع الفضيحة، فيفرون 
فيام  بأطامعهم  الدنيا  أهل  بعض  استهواء  يف   أخر حاالً  ويستجدون  آخر،  موضع  إىل 
زار  الذي  األندليس  ذلک  أمثلة  ومن  معاشهم.“273  ابتغاء  يف  كذلک  يزالون  وال  لدهيم. 
كيميائية  بتجربة  قام  تعلمه،  فكرة  األخري  ورفض  الكيمياء،  لتعليمه  كانون  ابن  الشيخ 
داخل أحد املساجد، أسفرت عن ظهور معدن الفضة، فحملت لبعض الصاغة فاختربها، 
فوجدها فضة خالصة، وطلب إتيانه باملزيد منها، فبحث عن الكيميائي األندليس، ”فلم 

رَ بعد ذلک يف ذلک املوضع.“274 ر عليه، ومل يُ قدَ يوجد، ومل يُ
بالذريعة  اجلديدة  اجلمعة  بلدة  إىل  فاس  من  الكيميائيني  أحد  انتقال  يستبعد  وال 
نفسها، وإن كان الوزان ربط واقعة االنتقال بديون مرهقة أثقلت كاهل هذا الكميائي كام 
سبقت اإلشارة، فلعله سكت عن هذا األمر أو تغافله ما دام هذا الكيميائي من أقاربه.275 
إىل  انتقاله  تاريخ  نعلم  ال  الذي  فاس،  أهل  من  ياين  الكِرْ أمحد  حالة  مع  األمر  وكذلک 
تونس، وال الدافع وراء ذلک، وإن كان ابن اخلطيب يقد ذكر أنه درس الطب فيها عىل 

راس.276 يد يعقوب بن الدَّ
مل  املصادر  فإن  آخر،  إىل  مكان  من  الكيميائيني  انتقال  دوافع  بعض  لِمت  عُ وإذا 
عند  وحتديدا  املغاريب،  للمجال  املوحدين  اكتساح  فإثر  ذلک،  سبب  عن  غالبا  تكشف 
وهاجر  بغداد.277  إىل  تاتيل)  (ابن  الكيميائيني  أحد  فر  1180م،  576هـ/أواخر  منتصف 
الكيميائي حممد بن ميمون املراكيش بدوره إىل املرشق، إذ أصبح موجودا يف أراضيه سنة 

ـ/  1251م.278 649ه

273. ابن خلدون، مقدمة، 721.
274. التميمي، املستفاد، 125.
. 124/ I ،275. الوزان، وصف

.273 - 272 / I ،276. ابن اخلطيب، اإلحاطة
277. Semlali, Histoire, 43 [يف هذه الصفحة يشري إىل دمشق], 5-164. 
278. Ibid, 179. 
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ويف سياق التسرت والتخفي، اتسم ديدن الكيميائيني بالغموض، فكانوا ”يستعملون 
الرموز وألفاظ املجاز والتعمية قصد كتم معلوماهتم عن العامة من االمتهان.“279 ولعل 

يف هذا األمر، تفسري لنسبة كثري من املخطوطات عن الكيمياء لكتاب جمهولني.280
إعالن  خمتلفة،  سياقات  يف  الكيميائيني،  بعض  اختار   ،األخر الفعل  ردود  ومن 
شيوخ  من  بإيعاز  بعدها  أو  العقوبة  قبل  سواء  بالكيمياء،  العمل  ممارسة  من  توبتهم 
الصوفية أو من السلطة؛ فبعد تقريع الويل أيب حممد صالح للكيميائي أيب عيل كلموس، 
أمام مجع من املريدين، ”خرج من حينه، ورمى بام معه يف البحر، ورجع تائبا ثم أخذ بيد 
الشيخ.“281 وحدث اليشء نفسه لرجل آخر مع الويل نفسه، فبعد تعنيفه من قِبله، ”قام 
من حينه راجعا إىل بيته، ورمى بكل ما كان معه من آالت تلک الصنعة يف البحر، ورجع 
وأخذ بيد الشيخ تائبا.“282 واملالحظ أن التوبة هنا ارتبطت بشيخ صويف يف كتاب منقبي 
يرفع، بالرضورة، من شأن الويل املذكور. أما عمر بن مودود، فندم عىل تعاطيه الكيمياء، 
خاصة بعد أن قطع عنه اخلليفة الرشيد األعطيات، ووجه له أبو إسحاق بن احلجر لوما 

شديدا.283
خالصات 

راجت  صنعة  أضحت  بصفتها  للكيمياء،  النظر  أن  إىل  الدراسة  هذه  من  نخلص 
مكونا  بصفتهم  والكيميائيني،  الوسيط،“  ”العرص  مغرب  يف  االقتصادي  النسيج  داخل 
 وأخر اقتصادية،  مقاربة  األقل؛  عىل  مقاربات  ثالث  باعتامد  حتليله  يمكن  جمتمعيا، 
مقاربة اجتامعية - نفسية، وثالثة معرفية - ذهنية. وفيام يتعلق باملقاربة االقتصادية، نالحظ 
كيف أسهم الكيميائيون يف خلق جمال جديد ”للكسب،“ سواء عندما وظفت الكيمياء 
املقاربة،  هذه  ويف  العملة.  تزوير  أو  ثمينة  إىل  خسيسة  من  املعادن  حتويل  إىل  السعي  يف 
هلا،  تزويرهم  من  شاهبا  ما  عرب  بالكيميائيني  منها  شق  يف  ارتبطت  العملة  أن  أيضا  ظهر 
وأثر ذلک عىل األنشطة االقتصادية والتداول النقدي، وعالقة ذلک بام عرفه املغرب من 

279. أيت محودي، ”اخليمياء،“ 112. 
11656؛  الصناعة، رقم:  يف  احلسنية بالرباط: رسالة  اخلزانة  يف  املخطوطات  من  جمموعة  الصدد  هذا  يف  يراجع   .280
رسالة يف صناعة األحجار، رقم: 3632؛ رسالة يف صناعة الكيمياء، وحيمل هذا العنوان أكثر من خمطوط، أرقام: 1025، 

1295، 1377، 6700، 11053، 11656، واألمر نفسه بالنسبة لعنوان: رسالة يف الكيمياء، أرقام: 60، 10390، 11053.
281. املاجري، املنهاج، 335.

282. نفسه، 336.
.285 - 282 / IX ،242؛ ابن إبراهيم، اإلعالم / VIII - I ،283. ابن عبد امللک، الذيل
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أزمات نقدية املغرب خالل ”العرص الوسيط“ خاصة أزمة القرن الثامن اهلجري/14م. 
النامجة  االقتصادية  األرضار  حجم  من  التضخيم  عدم  أمهية  إىل  التنبيه  تم  هذا،  كل  ويف 
عن إسهام الكيميائيني يف تزوير العملة بالنظر إىل ماكان حييط بالقطاعات اإلنتاجية من 

مشاكل عميقة. 
وبخصوص املقاربة االقتصادية، اتضح أيضا أن عامل الفقر من العوامل األساسية 
احلاملني  الغنى  مستومهي  من  مجاعات  فتكونت  بالكيمياء،  االشتغال  لعجلة  املحركة 
هذا  يف  مهم  دور  الوسيط“  ”العرص  مغرب  يف  ساد  الذي  القلة  القتصاد  وكان  بالثروة. 
يف  معتربة  ثروة  حتصيل  درجة  إىل  لريقى  الفقر  مسألة  وقتئذ  األمر  جتاوز  وإن  اإلطار، 
بصنعة  املشتغلني  أذهان  عىل  بقوة  الثروة  اكتساب  هاجس  هيمن  وهكذا،  قصري.  زمن 
لتحسني  املجتمع وطموحه  يف  اإلنسان  حركية  دائرة  عن  خيرج  ال  أفق  وهذا  الكيمياء، 

وضعيته االجتامعية، كام تقر بذلک دراسات اجتامعية كثرية.
املكانة  تبوء  مبدأ  يدخل  إذ  النفسية،   - االجتامعية  املقاربة  استحضار  يمكن  وهنا 
املعتربة يف املجتمع يف صلب العادة النفسية لإلنسان، فقد انتقل االهتامم من دائرة الثروة 
إىل دائرة الرقي االجتامعي والوجاهة يف مغرب ”العرص الوسيط.“ وهبذا، تتأكد العالقة 
يف  الدفينة  النفسية  اإلنسان  فرغبة  اجتامعي،  هو  وما  نفيس  هو  ما  بني  املركبة  اجلدلية 
حتدي  حالة  من  التدرج  إىل  بالكيميائي  دفعت  الوجاهة  لبلوغ  والسعي  والزعامة  الرقي 
الفقر، وطلب الثروة، إىل الطموح إلدراک املكانة االجتامعية املرموقة. وسواء كان دافع 
االشتغال بالكيمياء هو لقمة العيش، أو اكتساب ثروة عريضة ومكانة رفيعة، فجميعها 

يفرس ”كثرة“ املتعاطني للكيمياء يف مغرب احلقبة املدروسة.
غري أن ما سعى الكيميائيون إىل الوصول إليه اجتامعيا، قد أفىض إىل نتائج معكوسة 
 وذلک انطالقا من مستو ،متاما؛ إذ وقع هتميشهم أفرادا ومجاعات عىل أكثر من مستو
الفقهاء  حددها  كام  األخالقية   - الدينية  بالتصورات  ة  املؤطَّرَ االجتامعية-الثقافية،  القيم 
والصوفية، الذين رفضوا كل ما فعلوه، بحكم أن صنعة الكيمياء مل جتد هلا مكانا يف سلم 
قيم املجتمع، وهذا الصنف من القيم مل يستثن حتى األغنياء من الكيميائيني، بام يفيد أن 
هتميش هؤالء مل يرتبط رضورة بمستواهم املادي، علام بأن هذا املستو من بني أسس 
العمران.  املستبحرة  احلوارض  يف  خاصة  املدروسة  الفرتة  مغرب  يف  االجتامعي  الرتاتب 
وإن كنا ال ننفي أن املستو املادي لقسم من الكيميائيني، باعتبارهم فقراء، قد أسهم إىل 

حد ما يف تزكية هتميشهم.
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”العرص  أواخر  حتى  تدرجييا  املغرب  فيه  سار  الذي  االنحطاط   مستو وزاد 
الشعبي،  التصوف  وانتشار  الفقهي،  التحجر  من  األصعدة،  من  كثري  عىل  الوسيط،“ 
فكان من نتائجه رفض بعض العلوم املخالفة للسائد واملشتغلني هبا ومنهم الكيميائيون، 
تسليط شتى  إىل  أفىض  والسلطة، مما  املجتمع  من قبل  وجتريمها284  منها  كثري  وحتريم  بل 
رضوب العقوبات عليهم. ويؤكد سلم القيم الذي وقع النظر به إىل الكميائيني، فضال 
عن العقوبات التي سلطت عليهم مد التهميش واإلقصاء الذي جاهبهم. وعرب هتميش 
الكيميائيني وغريهم، فإن املجتمع ما فتىء أن اكتشف ذاته، إذ تبني بمامرسته التهميش 

واإلقصاء، أنه بات يامرس حفريات يف معرفته وقيم رفضه.285 
الثقافية   - االجتامعية  القيم  عن  فقط  ينتج  مل  الكيميائيني  هتميش  أن  أيضا  تبني  كام 
للمجتمع، وإنام ترتب كذلک عن معطيات تارخيية واقعية بام مارسه بعضهم من تدليس 
للمعادن والعملة، مما زاد يف ترسيخ القيم املشار إليها، وبالتايل يف ترسيخ درجة هتميشهم. 
ومل يكن املجتمع يسمح بإعادة إدماج الكيميائيني إال إذا ختلوا عن صنعتهم. وعدا ذلک، 
عندما  املجتمع،  ال  السلطة  قِبَلِ  من  جدا  حمدودة  تارخيية  حمطات  يف  إال  إدماجهم  يتم  مل 

سعت إىل االستعانة بخدماهتم لتدليس العملة.
ودراسة  الكيميائيني،  عن  البحث  لَ  دَّ عَ أيضا،  االجتامعية  املقاربة   مستو وعىل 
الباحثني عن الكنوز، الصورة الراسخة حول املريدين، واملتعلقة بانخراطهم يف الزهد. 
األنشطة  بعض  ملامرسة  غطاء  جمرد  ليس  منهم  عدد   لد االختياري“  ”الفقر  أن  ويبدو 
عن  البحث  حماولة  وتؤكد  الداخل.  من  جاءت  شهادات  وفق  الثروة،  لتملک  الطاحمة 
الثروة، واستيهام الغنى، مد حجم الفقر الذي عاناه املغاربة عىل امتداد سنوات العرص 
املدروس يف ظل اقتصاد قلة مل يسمح بتكوين الثروات إال لفئة قليلة جدا، ظلت ثرواهتا 

مهددة من قبل املخزن.
وأما املقاربة املعرفية-الذهنية، فباإلضافة إىل ما سبق التنبيه إليه ضمن العوامل التي 
 أسهمت يف هتميش الكيميائيني، الحظنا أن انتقاد الكيمياء واملشتغلني هبا، عىل مستو
النتائج، مل يكن انتقادا علميا رصفا. وبناء عىل تدليس الكيميائيني ملعدين الذهب والفضة 
وكذا للعملة وما كان يرتتب عنها من أرضار، تشكلت نظرة سلبية جتاههم أطرها الفقهاء 
284. البد من التساؤل عن عالقة جتريم عمل الكيميائيني بتجريم عمل الكنزيني، ما دامت املصادر املعتمدة ربط عدد 

منها احلديث عن الكيميائيني بحاالت الكنزيني. 
285. أوحى يل هبذه الفكرة مقال جان-كلود سميث عن املهمشني. 

 Schmitt, “LʻHistoire des marginaux,” 302.
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والصوفية خاصة، فقد كان هؤالء أكثر الناس حرصا عىل حماربة الكيمياء والكيميائيني، 
هذين  نظرة  بلورت  وهبذا،  حرفتهم.  يف  االندماج  أو  هبم  االختالط  عن  هنيا  وأشدهم 
املكونني االجتامعيني البنية الذهية جتاه الكيميائيني، واختذ بعض أفراد املجتمع مواقف 
 مناهضة للتدليس، واختذت السلطة عقوبات يف حقهم، وهو ما أنتج ردود أفعال لد

الكيميائيني.
ومع كل التحليل السالف وخالصاته، يظل موضوع الكيميائيني يف مغرب ”العرص 
الوسيط“ يف حاجة إىل معاجلة أخر من زاوية نظرة املغاربة إىل العمل، وارتباطها بثنائية 

احلالل واحلرام، وعالقة املجتمع بالعلوم دون الرشعية منها...
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ملخص: الكيميائيون يف املغرب األقىص خالل ”العرص الوسيط“ املتأخر بني دوافع االشتغال بالصنعة 
ومواقف الفقهاء والصوفية  

يتناول هذا املقال ظروف املشتغلني بصنعة الكيمياء يف مغرب أواخر ”العرص الوسيط،“ وخاصة منهم 
مقدمتها  ويف  الصنعة،  هبذه  اشتغاهلم  دواعي  عن  والكشف  نفيسة،  إىل  اخلسيسة  املعادن  حتويل  إىل  سعوا  من 
ترتب  ما  عىل  أيضا  الضوء  تسليط  تم  وقد  اجتامعي.  رقي  من  هبا  ارتبط  وما  الثروة،  تنمية  أو  املعاش  حتصيل 
عن عمل هؤالء الكيميائيني سواء عىل مستو الصنعة أو عىل املستويني االقتصادي واالجتامعي. كام فصل 
انطالقا  نفيسة،  إىل  اخلسيسة  املعادن  حتويل  يف  للكيمياء  ظِّفِني  املُوَ جتاه  تشكلت  التي  الدونية  النظرة  يف  املقال 
من خلفيات دينية-أخالقية أوال، وأخر نامجة عن طبيعة عملهم ”القذرة“ ثانيا، ونتيجة تدليسهم للمعادن 
وتزويرهم للعملة ثالثا، مع التنبيه للسياقات التارخيية التي أسهمت يف ذلک، وما خلفه التدليس من أرضار 
اقتصادية واجتامعية وصحية. وإذا كان الفقهاء والصوفية ومن سار عىل هنجهم بلوروا نظرة دونية جتاه هؤالء 
التخفي  إىل  بعضهم  عمد  وذاک،  هلذا  العقوبات.  من  أصنافا  هبم  أنزلت  السلطة  فإن  وعملهم،  الكيميائيني 

واالشتغال يف الرس، بينام اضطر آخرون إىل هجر االشتغال بالكيمياء مجلة.
العملة،  تدليس  الثمينة،  املعادن  الرخيصة،  املعادن  املعادن،  حتويل  الكيميائيون،  املفتاحية:  الكلامت 

البحث عن الثروة، الفقهاء، الصوفية، العقوبات.
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Résumé: Les chimistes au Maghreb à la fin du “Moyen-Âge”
Pratique du métier, positions des fouqaha et des soufis

Cet article traite les conditions de travail des chimistes pendant la dernière période 
du “Moyen-âge,” surtout ceux qui tentaient de transformer les métaux dits de basse qualité 
en métaux précieux. Il s’agit également d’identifier les causes qui motivent les uns et les 
autres. L’essai entend élucider l’impact de cette activité sur le plan socio-économique. Il 
est à noter que ceux qui s’adonnaient aux métiers relevant de la chimie étaient mal vus 
pour des considérations essentiellement religieuses et morales. De tels jugements renvoient 
évidement à des contextes historiques qui expliquent la marginalisation dont étaient acculés 
les pseudo-chimistes de cette époque. En outre, l’activité avait marqué de façon négative les 
circuits économiques et était à l’origine de maux de santé dont étaient victimes ceux qui s’y 
adonnaient. Pour éviter tout préjudice de la part des autorités, quelques-uns ont opté pour la 
discrétion. D’autres avaient tout bonnement cessé d’exercer ce métier. 

Mots-Clés: Chimistes, transformation des métaux, métaux de basse qualité, métaux 
précieux, contrefaçon de la monnaie, quête d’enrichissement, fuqaha, soufis, châtiments.

Abstract: Chemists in the Maghreb at the end of the “Middle Ages”
Practice of chemistry and positions of fouqaha and sufis

This article deals with working conditions of initiates in chemistry during the last period 
of the “Middle Ages,” especially those who tried to transform the so-called low quality metals 
into precious metals. It is also a question of identifying the motivations for such an activity: 
ensuring a decent income for some, enriching oneself and raising oneself socially for others. 
The essay also tends to elucidate the social and economic impact and results of this activity. 
It should be noted that those who engaged in trades that related to chemistry were frowned 
upon for essentially religious and moral considerations. We saw in it a messy, fraudulent 
task which incited the counterfeiting of money. Such judgments obviously refer to historical 
contexts which explain the marginalization with which the pseudo-chemists of the Islamic 
Middle Ages were cornered. In addition, the activity had a negative impact on economic 
circuits and was the source of ill health suffered by those who professed it. The fukaha and 
the Sufis displayed contempt for the “chemical” trades, thereby aggravating the prejudices 
which made this activity even more despised and despicable; the authorities hardly skimped 
on punishments of all kinds. To avoid punishment and bitterness, some of these pseudo-
chemists had opted for secrecy and work in secret, others had simply stopped making a trade 
and earning a living.

Keywords: Chemists, Metal Processing, Low Quality Metals, Precious Metals, 
Counterfeiting Money, Quest for Enrichment, Fuqaha, Sufis, Punishments.
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Resumen: químicos en el Magreb al final de la “Edad Media”
Práctica de química y posiciones de fouqaha y sufis

Este artículo se centra en las condiciones de trabajo de los químicos durante el último 
período de la “Edad Media,” especialmente aquellos que trataron de transformar los llamados 
metales de baja calidad en metales preciosos. También pretende identificar el impacto de esta 
actividad a nivel socio-económico. Cabe señalar que aquellos que se dedican a los oficios 
de la química fueron mal vistos por consideraciones esencialmente religiosas y morales. 
Tal juicio obviamente se refiere a contextos históricos que explican la marginación con 
la que fueron acorralados los pseudo-químicos de la época. Además, la actividad tuvo un 
impacto negativo en los circuitos económicos. También por ser una fuente de problemas 
de salud que sufrieron los que se dedicaron a ella. Para evitar cualquier prejuicio de parte 
de las autoridades, algunos de ellos optaron por la discreción. Otros simplemente habían 
dejado de ganarse la vida ejerciendo este oficio.Palabras clave: químicos, procesamiento 
de metales, metales de baja calidad, metales preciosos, falsificación de dinero, búsqueda de 
enriquecimiento, fuqaha, sufis, castigos.

Palabras clave: químicos, procesamiento de metales, metales de baja calidad, metales 
preciosos, falsificación de dinero, búsqueda de enriquecimiento, fuqaha, sufis, castigos.


