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ملخص :

هداوُ مً زالُ َظٍ الضعاؾت ببغاػ ؤَم آلازاع اإلاترجبت غً ألامغاع وألاوبئت واإلاازغة
بطىعة واضخت في ؤلاوؿان وبٍل حىاهب الخُاة زاضت الاحخماغُت منها ،قاألمغاع
وألاوبئت غغقذ نضم خُاة ؤلاوؿان في مجخمػاجه الخاعٍسُت ،وًان لها ؤن ؾحرث في
همـ خُاجه قهض َضصث وحىصٍ وجكاغله مػها ،والجاهب الاحخماعي َى الباعػ في حؿحر
طَىُاث َظا ؤلاوؿان الظي غغف مسخلل ألاوبئت الػاعبت  ،وٍمًٌ التريحز في غلى
قترة الػطغ الىؾُـ وبالخدضًض في بالص اإلاؿغب ؤلاؾالمي زالُ م َ7-6ـ13-12 /م
وهي مً الكتراث الخػاعٍت التي غغقتها البالص بىحىص صوُ لها ونػها الخاص والخاقل
في الخاعٍش ؤلاؾالمي.
الكلماث املفخاح  :ألامغاع ،ألاوبئت ،بالص اإلاؿغب ؤلاؾالمي ،الؿظاء.
Abstract
Through this study, we try to highlight the most important effects
of diseases and epidemics that clearly affect people and all aspects
of life, especially social ones. Diseases and epidemics have defined
the age of human life in their historical societies, and they have
changed their lifestyle, threatening their existence and interaction
with them, and the social aspect is The prominent change in the
mindsets of this person who knew various striking epidemics, and
can focus in on the medieval period, specifically in the Islamic
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Maghreb during the period 6-7 AH / 12-13 AD which is one of the
civilizational periods that the country knew of the existence of
countries that have their own and replete influence in Islamic
history
Keywords : Diseases, epidemics, Islamic Maghreb, food.

 -1مقدمت
حػض قترة الػطغ الىؾُـ في الخاعٍش ؤلاؾالمي مً الكتراث الخػاعٍت
قهض غغقذ الخُاة جؿىعا َاما في مسخلل مجاالث الخُاة ،وًان التريحز غلى الخُاة
الػلمُت وجؿىٍغ ؾبل الػِش ،لًٌ ًدضر ؤن غغقذ البالص ؤمغاع وؤوبئت ؤوصث
بالٌشحر مً ؤَل البالص وؾحرث في همـ الػِش وفي غالنت الىاؽ قُما بُنهم ،قالىباء
بطا احخاح البالص ؤقنى مػظم ؾايُىيها وؤغػكهم بل وؤزغ ختى غلى جكٌحرَم.
وٍمًٌ الهىُ ؤن مكاضل الخُاة الاحخماغُت مخػضصة قهظا الجاهب َى الظي
ًبرػ طَىُاث ؤلاوؿان ويُل ًمًٌ ؤن جخؿحر بىحىص ؾاعت غلى الخُاة ،قالخػامل في
مسخلل اإلاجاالث ًخؿحر وٍدضر ؤن ًكخهغ مػظم الػامت بؿبب ههظ مىاعص الخُاة
وظهىع اإلاىث بٌثرة ألامغ الظي ًػؿغ الىاؽ بلى ابخٍاع ؾبل ووؾاثل لخىقحر الخاحت ،
قماهي ؤَم ألاوبئت الخاعٍسُت التي غغبذ البالص زالُ قترة م َ7-6ـ13-12 /م ،وماهي
جضاغُاث طلَ غلى الخُاة الاحخماغُت؟
أوال :ألاول ألاوبئت الىاقعت في بالد ملغرب إلاسالمي من خالل املصادر الخاريخيت
 1الطىاعين في بالد املغرب:
ً
نض بِىا الكغم بحن الىباء والؿاغىن غمىما وزطىضا ،قٍل ؾاغىن وباء،
ولِـ ًل وباء ؾاغىها ،ويظا ألامغاع الػامت ؤغم مً الؿاغىن؛ قةهه واخض منها
والؿىاغحن زغحاث ،ونغوح وؤوعام (ابً نُم الجىػٍه2004 ،م ،ضكدت  ،)61ومً
الؿىاغحن التي غغبذ بالص اإلاؿغب ماًلي:
ً
طاعىن إفريقيت 543هـ1147/مونض ًان الشخاء مغَػا واغؿغ الىاؽ بلى مؿاصعة
ً
البالص والهغي بلى ضهلُت وؤًل بػػهم بػػا ويثر اإلاىث في الىاؽ (الهاصي عوجي ،
 ،1992ضكدت .)416
طاعىن 571هـ1176 /مالظي هؼُ بمغايش ولم ٌػهض مشله مً نبل ونض اهخهى غضص
ً
ألامىاث في الُىم ماثت بلى ماثت وحؿػىن شخطا وؤيثر مً طلَ ،ختى بن الىاؽ ال
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ٌؿخؿُػىا خملهم بلى الجامؼ للطالة غليهم (ابً غظاعي اإلاغايص ي ،1985 ،ضكدت
)135 ،136
-2ألاوبئت في بالد املغرب
نض صؤبذ اإلاطاصع غلى طيغ الىباء الىانؼ باإلاكهىم الػام ولم جدضص هىغه بال
في هماطج نلُلت مشل ما طيغ غً مغع الجظام الظي اغخبر مً ؤَم ألاوبئت بػض
الؿاغىن قهى مغع ًِاصي بلى حؿانـ لخم حؿض ؤلاوؿان (بىلهؿُب الخؿحن( ،ص
ث) ،ضكدت  ،)56وَى غلت جيشإ مً اهدشاع الؿىصاء في البضن ًله ،قُكؿض مؼاج
ألاغػاء وَُئتها ،وبهما ؾمي به لخجظم ألاضابؼ وجهؿػها (الكحروػآباصي،2005 ،
ضكدت  ،)234ونض اهدشغ َظا اإلاغع في حمُؼ ؤهداء بالص اإلاؿغب ،وًان اإلاؿاعبت
ٌػؼلىن مً ًطاب به ،قهض ؤنام اإلاجظومحن في مىاؾو بػُضة غً الؿٍان وٍظيغ
ابً ّؤبي ػعع ؤن اإلاجظومحن زططذ لهم بكاؽ ((خاعة زاعج اإلاضًىت)) (ابً ؤبي ػعع
الكاس ي ،1999 ،ضكدت  )41وطلَ لؿغغت اهدشاع الػضوة بحن غامت الىاؽ ،ؤما
سجلماؾت قٍان ؤيثر مجظوميها مً الٌىاقحن (البٌغي ؤبى غبُضة ،ص ،ث ،ضكدت
 ،)148وٍبضو ؤن َظا اإلاغع ًان مخكشُا بٌثرة في الػهض اإلاغابؿي ،وغلُه قهض غملذ
الضولت غلى الخٌكل بهم قسططذ لهم ؤمايً ،يما هالذ َظٍ الكئت غؿل الػامت
غليهم (بً الظًب غِس ى ،2009/2008 ،ضكدت  ،)207وطيغ ؤن الىالي ؤبى ٌػهىب بً
ًىؾل اإلابخلى ؤضِب بهظا اإلاغع وجىفي به ؾىت َ593ـ1167 /م (ابً الؼٍاث الخاصلي،
1997م ،ضكدت .)312
وباء سىت 588هـ1192/م :وًان مً ؤؾباب ظهىع َظا الىباء هي الخغب التي ًاهذ
بحن بىى ؾاهُت واإلاىخضًً ،ونض ظهغ َظا الىباء في بجاًت بػضما ههظ الؿظاء ،واػصاص
الجىع ،قٍان ((الىباء ًؼٍض ختى غم اإلاىجان)) (ابً غظاعي اإلاغايص ي ،1985 ،ضكدت
 ،)181قظهغ َظا الىباء يىدُجت خخمُت للظغوف التي آلذ بليها بجاًت في طلَ الػهض.
ً
وباء 610هـ1213/م:وظهغ َظا الىباء متزامىا مؼ الػػل الظي غهب مىنػت الػهاب
لضولت اإلاىخضًً قكي َظٍ الؿىت ((ًان الىباء باإلاؿغب وألاهضلـ)) (ابً ؤبي ػعع
الكاس ي ،1999 ،ضكدت  ،)272وَظا مظهغ مً مظاَغ بضاًت الػػل الظي بضؤ في
يُان الضولت اإلاىخضًت في اإلاؿغب وألاهضلـ.
وباء 630هـ1232 /م:وًان َظا الىباء بػض الىغؼ الظي آلذ بلُه الضولت اإلاىخضًت
خُث يثرث الكتن واهدشغث الكىض ى في البالص وٍايض َظا الهىُ ما طَب بلُه ابً
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زلضون خىُ ما ًطِب الضولت في ؤوازغَامً اجهُاع وغػل ،قكي َظٍ الؿىت ((زلذ
بالص اإلاؿغب ويثر قيها الىباء)) (ابً ؤبي ػعع الكاس ي ،1999 ،ضكدت  ،)276قهض زلذ
البالص مً غضم الؼعع زم الاخخٍاع ويثرث الجباًت.
وباء 635هـ1237/م :واػصاصث خضة الىباء في َظٍ الكترة الػطِبت مً جاعٍش الضولت
اإلاىخضًت وقيها ((اشخض الؿالء والىباء)) (ابً ؤبي ػعع الكاس ي ،1999 ،ضكدت ،)362
ً
وًاهذ هخاثج َظا الىباء ًاعزُت غلى اإلاجخمؼ بدُث ((ؤًل الىاؽ بػػهم بػػا)) (ابً
ؤبي ػعع الكاس ي ،1999 ،ضكدت  ،)363ووضل اإلاىث بلى ؤعنام نُاؾُت قهض ًان
((ًضقً في الخكغة الىاخضة اإلااثت مً الىاؽ)) (ابً ؤبي ػعع الكاس ي ،1999 ،ضكدت
 ،)363وعبما ًٍىن َظا الغنم مبالـ قُه لًٌ اإلاهطىص مىه َى يثرة اإلاىث هدُجت
الىباء.
وباء 656هـ1258 /م :ظهغ َظا الىباء في بقغٍهُت واهدشغ بحن ؾٍاجها ،وًاهذ َظٍ
الؿىت مخىاقهت مؼ ؾؼو اإلاؿىُ وبؾهاؾهم لبؿضاص غاضمت الخالقت الػباؾُتَ ،ظا
ما حػل بػؼ اإلاطاصع جغبـ ظهىع الىباء واهخهاله لبالص بقغٍهُت هدُجت يثرة الهخل
الظي شهضجه غاضمت الخالقت.
ً
وباء 693هـ1293/م :ولهض حػلذ اإلاطاصع الخاعٍسُت ؤهه ؤزؿغ وباء قهض صام غاما
ًامال وامخض بلى زاعج البالص قكي َظٍ الؿىت ((ظهغ الىباء الشضًض في اإلاؿغب وبقغٍهُت
ومطغ)) (ابً ؤبي ػعع الكاس ي ،1999 ،ضكدت  ،)539وهدُجت لشضة الىباء غلى
الىاؽ قهض ((َلَ قيها زلو يشحر)) (ابً ؤبي ػعع الكاس ي ،1999 ،ضكدت .)540
ومً بحن ألاوبئت التي ظهغث في بالص اإلاؿغب ولم جدضصَا هىغها اإلاطاصع يـما
لم حػؿي اؾمها ،هجض إلااعمىُ يغبساُ عؾم جإزغٍ غً قترة الضعاؾت ًمضها بىىع مً
َظٍ ألامغاع الىباثُت التي جدضر بكػل ((ؤمؿاع ًىلُىػ وؾشذ)) (اإلااعمىُ ًاعبساُ،
ً
 ،1984ضكدت )32التي جٍىن ؾؼٍغة وبضون اههؿاع مؿببت ((غضث ؤمغاع زطىضا
الخمى الهالغُت)) (اإلااعمىُ ًاعبساُ ،1984 ،ضكدت  ،)32قهي مً حملت ألامغاع
الىباثُت التى غغقها اإلاؿاعبت بؿبب جظبظب اإلاىار.
زاهُا-ألازر الاجخما ي لرممراض وألاوبئت
لألمغاع وألاوبئت جإزحر غلى خُاة الىاؽ الاحخماغُت قهي ججػلهم ًهىمىن
بإغماُ جتراوح بحن الهبىُ الىكىع ،والؿبب َى حجم الٍاعزت الصخُت التي ًطل بليها
ألاوؿان غىض اهدشاعَا بحن الىاؽ؛ قالخُاة غلى اإلادَ ،وال ًىحض ؾبُل الزخُاع
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يُكُت الػِش في مشلي َظٍ الظغوف ،قىجض الٌشحر مً الىاؽ ًلجاون بلى ؾغم
مسخلكت جٌكل لهم غلى ألانل خُاة مانخت ،يما ًان للخػىع الطىفي في مؿاغضة
اإلادخاححن مً الكهغاء واإلاؿايحن ضىعة مً ضىع الخٍاقل الاحخماعي.
 -1الصىفيت ومظاهر الخكافل الاجخما ي
لهض شٍلذ ًىاعر الهدـ والجىع والؿالء وألامغاع مىاؾباث للكئاث
الكاغلت في اإلاجخمؼ وزاضت الػلماء والطلخاء لغبـ حؿىع ّ
الخٍاقل ومض ًّض
اإلاؿاغضة للمىٍىبحن ،يما جىاقؿىا في ؤلاهكام إلؾازت اإلاشغصًً واإلاغض ى وبؾػام
ً
اإلاخػىعًٍ حىغا (البُاع غبض الهاصي ،2008 ،ضكدت  )266ومً الجىاهب التي
حػلذ الػامت ًهتربىن مً اإلاخطىقت ما ًلي:
-1.1ظاهرة الفقر وإًثارها على الغنى
لهض جمحز ألاولُاء بكهغَم وؤزغوٍ غلى الؿنى ،وٍايض طلَ نىُ الباصٌس ي
(قجماغت ألاولُاء ًكػلىن الكهغ غً الؿنى) (الباصٌس ي غبض الخو ،1993 ،ضكدت
 ،)2ونض ًاهذ ؾغم غِشهم ؤيثر بؿاؾت جظهغ في لباؾهم ومإًلهم ،قهض ًان الشُش
اإلاخطىف ؤبى ٌػؼي ًهخاث مً ؤنغاص مً صنُو البلىؽ ،وًان ًجػل مػها ؤوعام
اللبالب وٍؿدنها،قما ًان ًإًل بال هباث ألاعع وال ٌشاعى الىاؽ في ش يء مً مػاشه
(ابً الؼٍاث الخاصلي1997 ،م ،ضكدت  ،)215ونض ازخاع ألاولُاء الكهغ غً الؿنى
يإؾلىب خُاة ،قػىضما وعر الشُش اإلاخطىف ؤبي الخؿً بً خغػَم محر ًازا ّ
نضمه
بلى ؤزُه (بهىله :ؤخػغ الشهىص ألجطضم غلَُ بمحراسي) (ابً الؼٍاث الخاصلي،
1997م ،ضكدت ،)170ومً ضىع بًشاع الكهغ ما جطضم به ؤبى غمغان قهض ًاهذ له
 400صًىاعا ونذ اإلاجاغت التي ًاهذ غام َ591ـ1195 /م قهام بخىػَػها ًلها غلى
ً
اإلاؿايحن (ابً الؼٍاث الخاصلي1997 ،م ،ضكدت  )298وبهي قهحرا،لهض ؤزغ اإلاخطىقت
مؿاغضة اإلادخاححن والبهاء في قهغ ،زاضت ؤًام الشضة وَظا الشُش ؤبى ػيغٍا الخاصلي
ماُ ونام بخكغٍو حمُؼ ماله غلى الكهغاء واإلاؿايحن في مجاغت خلذ في
ًان طا ٍ
مغايش (اإلااػووي مىس ى بً غِس ى2015 ،م ،ضكدت .)813
لهض اَخم اإلاخطىقت بالكهغاء واإلاؿايحن وغابغي الؿبُل قابً نىكظ
الهؿىؿُني غىضما طيغ الكهُه الىعع ؤبا غبض هللا مدمض الجىاحي ((ًان ًباصع بلى
زضمت الؿغٍب اإلاغٍؼ وَؿعى في ؤمغٍ)) (ابً نىكظ الهؿىؿُني ،1965 ،ضكدت ،)76
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َظٍ اإلاباصعاث واإلاؿاغضاث الكغصًت مً اإلاخطىقت جإؾغ الػامت وججػلهم ًشهىن قيهم
ًل الشهت.
 -2.1الخصدق وإلاهفاق عل الفقراء.
لهض غاوى ّ
ّ
الىاؽ يشحرا مً ؤزغ الٍىاعر التي ًاهذ جطِب البالصً ،هضم ابً
الػغبي ضىعة ماإلات غً ما نؿاٍ الػامت ،قهض ًان بةًالن ؤؾماث في مجاغت َ535ـ/
1485م ((ونض غانذ ألاعع بغخبها غً اإلاؿايحن ،قدشغث بلُىا منهم ػمغ وغمهم
الىباء ويىذ بضاع ؾغبت في خاُ يغبت ،قغؤًذ الظي ًلؼمني منهم واخضة ،ؤزظث بزىحن
ويىذ ؤجيهم ًل ًىم بغؾُكحن)) (ببغاَُم الهاصعي بىحشِش ،ص ،ث ،ضكدت ، )201
ً
ويشحرا ما حشحر يخب اإلاىانب غلى الػؿل وؤلاشكام مً اإلاخطىقت غلى الكهغاء
ً
واإلاؿايحن؛ قالشُش ؤبى صاوص مؼاخم ًان((غلى اإلادخاححن مشكها)) (الباصٌس ي غبض
الخو ،1993 ،ضكدت .)51
ؤما الىالي الطالح ؤبى ٌػؼٍكهض طاع ضِخه في الخطضم غلى الكهغاء
واإلاؿايحن واإلاؿاقغًٍ وًان((ًؿػم الىاضلحن بلُه الػؿل ولخم الػإن والضحاج))
(ابً الؼٍاث الخاصلي1997 ،م ،ضكدت  ،)215ويظلَ الشُش اإلاخطىف غمغ بً مػاط
ً
ً
الطنهاجي إلاا ؤجذ مجاغت 1140/ ٌ535م حمؼ زلها يشحرا مً اإلاؿايحن قٍان ((ًهىم
بماوهتهم وٍىكو غليهم ما ًطؿاصٍ مً الخىث وؾحرٍ بلى ؤن ؤزطب الىاؽ)) (ابً
الؼٍاث الخاصلي1997 ،م ،ضكدت  ،)183واإلاخطىقت ًاهىا ًازغون ؤلاهكام غلى
ؤصخاب الخاحت عؾم اخخُاحهم وقانتهم قهض ؤجذ امغؤة مؿٌُىت بلى ػوحت ؤبي
غمغان لٍي جؿلب مىه ؤن ٌػؿيها مً الطضنت التي ًان ًكغنها غلى الكهغاء والؼوحت
لم ًًٌ لضحها غلم بما ًطضنه ػوحها غلى الكهغاء واإلاؿايحن (ابً الؼٍاث الخاصلي،
1997م ،ضكدت  ،)299لهض صؤب اإلاخطىقت غلى ؤلاهكام ومؿاغضة الكهغاء واإلاؿايحن
يما خث الىاؽ وزاضت ألاؾىُاء مىه غلى الطضنت قالشُش ؤبى ٌـػؼي ًان ًدشضص
ً
يـشحرا في ؤمـغ الـطضنت ،وغىضما خبـ اإلاؿغ حاء بلُه ؤخض الكالخحن ٌشٍىٍ طلَ ناُ:
((بهما اخخبـ لشح الىاؽ قلى جطضنىا إلاؿغوا قهل ألصخابَ مً الكالخحن
جطضنىا ،بهضع ما ؤهكهخم جمؿغوا)) (ابً الؼٍاث الخاصلي1997 ،م ،ضكدت
 ،)467،466ولهض جطضم اإلاخطىقت بٍل ؤشٍاُ اإلاان يما ًظيغ ضاخب اإلاىانب
اإلاغػونُت غً غمه إلاا ًاهذ له مؿامحر مً نمذ وقدم ،قةطا ًان ًىم الشلج نام بكخذ
مؿمىعة وجطضم بالؼعع والكدم وألاصم ؾىاُ ًىمه ،وًان ال ًغحؼ ختى ًكغؽ
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ٌ
ٌّ
ٌ
عخُم غؿىقا مدؿىا بلى الُخامى
اإلاؿمىعجحن ،ؤما الشُش ّؤبى الػباؽ الؿبتي
واإلاؿايحن وألاعام وًان ًدؼ الىاؽ غلى الطضناث ((قخيشاُ غلُه الطضناث
قُكغنها غلى اإلاؿايحن وٍىطغف)) (ابً الؼٍاث الخاصلي1997 ،م ،ضكدت ،)452
ويظلَ ًظيغ الكهُه ؤبى مدمض غبض الخو غً والضٍ غىضما ًاهذ بكاؽ مؿؿبت
واعجكػذ ألاؾػاع وًاهذ غىض غبض الخو ماوهت قهاُ لؼوحخه :بطا حاء مً ٌؿإُ ال
جغصٍ واصقعي له مً طلَ الؿػام ،وجطضم مً ًل ًىم بما جِؿغ ختى زغج قطل
الشخاء (الخمُمي ؤبي غبض هللا ،2002 ،ضكدت .)121
 -3.1الدعاء عىد الكىارر
ومً غىامل جمؿَ الػامت باإلاخطىقت َى اللجىء بليهم ػمـً اإلاـدً وؤًام
الجـكاف ،وبن َظا الخمؿَ باألولُاء لم ًًٌ مدؼ الطضقت قهض ظهغ ؤن لهم
يغاماث ًسخطىن بها ،قٍاهىا ًهطضوجهم لالؾدؿهاء جاعة ولغقؼ ألاطي مً بخضي
الٍىاعر جاعة آزغيً ،ظيغ ابً الؼٍاث غً ؤبا ػيغٍا إلاا ًان الىاؽ في ؤشض الخاحت
لالؾدؿهاء وًاهذ الؿماء ضاقُت ((قهالىاً :ا ؤبا ػيغٍا اؾدؿو لىا قهام ؤبى ػيغٍا
وعمى بهليؿىجه غً عؤؾه بلى ألاعع...وناًُ :اعب َظا ألانغع ٌؿإلَ الؿُث و وهللا ما
ً
ً
هؼُ الىاؽ غً طلَ اإلاٍان ختى مؿغوا مؿغا غؼٍغا)) (ابً الؼٍاث الخاصلي1997 ،م،
ضكدت  ،)138والىلي الطالح ؤبى ٌػؼي ًىىع الظي ًترصص اؾمه في الٌشحر مً اإلاىاغؼ
التي جغبـ وجىزو الػامت بكئت اإلاخطىقت ًظيغ ضاخب اإلاؿخكاص ؤهه إلاا وضل الجامؼ
نام بلُه حمُؼ مً في الجامؼ وشٍىا بلُه الهدـ واخخباؽ اإلاؿغ ،قضغا هللا الؿُث
قجزُ اإلاؿغ (الخمُمي ؤبي غبض هللا ،2002 ،ضكدت .)33
ولم ًهخطغ اؾدىجاص الػامت بالطلخاء في مجاُ الشكاء مً ألامغاع بل
قانه بلى مسخلل الٍىاعر الؿبُػت ،وٍظيغ الخاصلي غً ؤبي مدمض غبض الؿكىع غىضما
طَب بلى ؤؾماث وًان الجغاص نض غم اإلاىؿهت والىاؽ مجخمػحن غلى الهػاء غلُه
وغىضما غلمىا بإبي مدمض طَبىا بلُه وشٍىا له ما لخو بهم مً قهاُ لهم((:لػل هللا
ًطغقه غىٌم ختى ال حػلمىا َل ؾاص في ألاعع ؤم ضػض في الؿماء ،قضغا لهم
واهطغقىا ،قغحػذ مً ؤؾماث في الُىم الشاوي ،قمغعث باالثَ الهىم قهالىا له ؤنغؤ
ؾالمىا غلى الكهه ؤبي مدمض وؤغلمه ان هللا حػالى نض ؤعاخىا مً الجغاص)) (ابً
الؼٍاث الخاصلي1997 ،م ،ضكدت  .)253بن جىحه الػامت بلى للمخطىقت نطض الضغاء
ًان بمشابت الاؾدىجاص الظي ًكَ آلاػمت ،يما جظهغ ضىعة ؤزغي مضي جمؿَ الػامت
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باإلاخطىقت ،قهض ًان اإلاطامضة ًؼوعون وحاج بً ػلى اللمؿي مً ؤَل الؿىؽ
ألانص ى وٍخبرًىن بضغاثه وبطا ؤضابهم الهدـ اؾدؿهىا به (ابً الؼٍاث الخاصلي،
1997م ،ضكدت .)89
-2املجخمع وظاهرة الخكافل الاجخما ي
ًظهغ جٍاقل الىاؽ قُما بُنهم ػمً اإلادً والشضاثض مضي اعجباؾهم بالىاػع
الضًني قالطضنت والؼًاة واإلاؿاغضاث ًلها ًدث غليها ؤلاؾالم قالطضنت جؿكئ
ؾػب الغب والطضناث جداعب اإلاطاثب لظا مً الؿبُعي ؤن ًمحز اإلاجخمؼ ؤلاؾالمي
ً
َظٍ الطكاث ،ويشحرا ما جٍىن َظٍ الطضناث للمدخاححن واإلاغض ى ختى ؤهه في
الىؾـ الشػبي وألامشاُ اإلاإزىطة مىه جبحن طلَ مشل "ٌؿغم الخىر وٍؿػمها
للمؿايحن" (الؼحالي ؤبي ًحي غبُض هللا ،ص ،ث ،ضكدت )471باإلغاقت بلى جإزغ
ؤلاوؿان بما ًدضر.
لهض ظهغ الخٍاقل بحن ؤؾُاف اإلاجخمؼ ونذ الٍىاعر غىض خضور مجاغاث
وؤوبئت ،قهض نام اإلادؿىىن في اإلاؿغب وألاهضلـ بلى مؿاغضة الكئاث اإلادخاحت مً
زالُ جدبِـ غهاعاث طاث مضازُل جلبي خاحُاث الكهغاء واإلاؿايحن وؤوعص
ً
الىوشغَس ي في هىاػله في باب الىنل ؤن امغؤة خبؿذ ؤعغا لتزعع قيها وٍطىؼ مً
ً
نمدها ؾػاما للمؿايحن والكهغاء (الىوشغَس ي ؤبي الػباؽ1981 ،م ،ضكدت
.)115،114
ونض جمحز مؿخىي مػِشت الػامت بىىع مً الاهدؿاؽ ،وظهغ بىن شاؾؼ بحن
الػامت وؾبهت الخاضت التي جكىيذ في شتى ؤهىاع البظر وؤلاؾغاف ،قمً الؿبُعي ؤن
ًخإزغ مً مػِشت الػامت بالىغػُت الانخطاصًت الؿاثضة في البالص ،ونض ًان ًخدؿً
ببان قترة الغزاء زم ًىدـ قترة ألاػماث ختى ؤن اعجكاع ألاؾػاع وجٍالُل اإلاػِشت ظل
ن مخىاجغة ابخضاء مً الىطل الشاوي مً الهغن َ6ـ12/م (ببغاَُم الهاصعي بىحشِش،
ص ،ث ،ضكدت  ،)201وجظهغ ؤمشاُ التي ًاهذ عاثجت في اإلاجخمؼ مضي الاَخمام
بالكئاث ؤصخاب ألامغاع والػاَاث ًهىُ ضاخب ؤمشاُ الػىام " بن ًاهذ هي
ضضنت ،الػمي ؤولى بها" (الؼحالي ؤبي ًحي غبُض هللا ،ص ،ث ،ضكدت .)41
يما اهدشغث في ؤوناث الشضة وألاوبئت ظىاَغ جبحن مضي خاحت الىاؽ
للؿظاء ،قهض ًان الػامت ًهىمىن ببُؼ ممخلٍاتهم وعَنها مهابل الؿظاء (الىوشغَس ي
ؤبي الػباؽ1981 ،م ،ضكدت  ،)101،100زم يثرث غملُت الؿلكت بحن الىاؽ وًاهذ
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ؤلاغاعة ال جهخطغ غلى اإلاىاص الجاَؼة للؿظاء قهض جبحن ؤن ؤلاغاعة ًاهذ في اإلاىخىحاث
التي لم ًدً ونذ هطجها قُىعص الىوشغَس ي غً ابً مدؿىص غىضما ؾئل غً
الؼعع ؤزػغ وقىُ ؤزػغ ًدخاج الىاؽ بلى ؾلكخه قهاُ(( :طلَ حاثؼ في ونذ الشضة
واإلاجاغت)) (الىوشغَس ي ؤبي الػباؽ1981 ،م ،ضكدت .)44
 -3الدسىل
ظاَغة الدؿىُ مً الظىاَغ التي جٌثر ؤًام اإلادً قٌشحر مً اإلاغض ى الظًً ال
ً
نىث لهم ًلجاون بلى الدؿىُ نطض جىقحر خاحُاتهم ،قاإلاغع ًٍىن ؾببا في طلَ
زاضت بطا ًان اإلاغٍؼ له غاَت جظهغ للػُان قمً زاللها ًٍىن اؾخػؿاف الىاؽ
والدؿىُ بها ،وجكشذ َظٍ الظاَغة ختى ؤضبذ ألاصخاء ًهىمىن بها ،مما خغى
اإلاددؿبحن للمؿالبت بمىؼ َظٍ الخطغقاث (مدمض خهي2007 ،م ،ضكدت ،)588
قابً غبض الغئوف اإلاددؿب ًىضص بظلَ وٍإمغ بمىؼ ((ؤصخاب ألاوعام والهغوح
البشػت ،ومً ًخػلو مطغاهه مً حىبه ،والظي ًظهغ ؤهه مهػض والظًً ًهغخىن
ؤًضحهم وٍىَمىن الىاؽ ؤن طلَ ًله بالء هؼُ بهم وَم ًٌظبىن)) (لُكي بغوهكؿاُ ،
 ،1955ضكدت ً ،)113لل اإلاددؿبىن بمداعبت مشل َظٍ الخطغقاث التي اؾخػملها
البػؼ مً الىاؽ نطض الاؾخػؿاف وحمؼ اإلااُ صون غىاء.
 -4الهجرة
مً ؤؾباب الهجغة في اإلاجخمػاث اإلاسخلكت َى البدث غً ؤمايً مالثمت
للػِش ونض غغف ؤلاوؿان الهجغة مىظ مً صب غلى ألاعع ،وفي بالص اإلاؿغب شٍلذ
ً ً
ألامغاع وألاوبئت ؾببا َاما في َظٍ الظاَغة نطض الهغوب مً اإلاغع ،قهض جسىف
اإلاجخمؼ مً اإلاغع اإلاػضي والغؾىُ ﷺ طيغ ؾغم الخػامل مً اإلاغع الىباجي اإلاػضي
َّ
َ
َ ََ ْ
َُْ
ُ
الط ُ
اعى ِن ب َأ ْر َ َ َ ْ ُ ُ َ َ َ َ َ َ َ ْ
ض َوأهخ ْم ِب َها فال جخ ُر ُجىا
« ِإذا َس ِم ْعخ ْم ِب
ض فال جدخلىها ،و ِإذا وقع ِبأر ٍ
ِ ٍ
ِم ْن َها» (ؤلامام لبساعي ،2001 ،ضكدت  ، )129والهجغة جدضر بشٍل يبحر غىضما
جٍىن الشضة وجٍىن ألامغاع قهض هجغ الىاؽ في الىباء اإلاكغؽ الظي ًان بالػضوة
وألاهضلـ َ635ـ1255 /م مىاؾنهم و((َغب قُه ؤيثر ؤَل البالص)) (ابً ؤبي ػعع
الكاس ي ،1999 ،ضكدت  ،)255والهجغة جٍىن غىضما ٌشخض خاُ الىاؽ وحشخض
اإلادً ،و ًمًٌ ؤن حهغب الىاؽ مً مىاؾو غغف قيها ؤؾباب اإلاغع ،وغً عخلت
الؿؼاُ إلاا وؾئ مضًىت ؾغٍكت باألهضلـ واشخٍى مً َىائها الكاؾض زاضت في اللُل
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غىضما َبذ عٍذ ًىتن ماء واصحها قإًهظ ؤصخابه وتهُإ للؿكغ نبل الكجغ (خضصي
ً
ؤخمض ،2001 ،ضكدت )44جسىقا مً اهدشاع اإلاغع بحن ؤصخابه.
 -5عيادة املرض ى
بن غُاصة اإلاغٍؼ مً الىاحباث التي خث غليها صًيىا الخىُل للخضًث
الهضس ي وهللا ًداوع ؤلاوؿان ًىم الهُامت وٍلىمه غلى غُاصة اإلاغٍؼ بهىُ ،2569
ْ
ُ
غـً ؤبـي َغٍـغة ،ناُ :ناُ عؾى ُُ هللاﷺ« :إ َّن َ
هللا َع َّز َو َج َّل ًَقى ُل ًَ ْى َم ال ِق َي َام ِتًَ :ا ْاب َن
ِ
َ َ َ َ ّ َ ْ َ َ ُ ُ َ َ َ ْ َ َ ُّ ْ َ َ
َ َ َ ْ ُ ََ َ ُ ْ
الَ :أماَ
امل َينَ ،ق َ
آدم م ِرضذ فل ْم حعد ِوي ،قالً :ا ر ِب كي أعىدك؟ وأهذ رب الع ِ
َ
َ َ
َ َ َّ َ
َ َ
َُ ً َ َ ََ َ
َ
ْ
ض فل ْم ح ُع ْد ُه ،أ َما َع ِل ْمذ أه َك لـ ْى ُع ْـدج ُه ل َى َج ْدج ِني ِعى َد ُه؟
َع ِل ْمذ أ َّن َع ْب ِدي فالها م ِر
َ َ ُ ْ
َ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ ُْ َ ََ ْ ُ ْ
َْ َ
ـط ِع ْمنيَ ،ق َ
الًَ :ا َر ِ ّب َوك ْي أط ِع ُم َك؟ َوأهذ َر ُّب
ًا ابن آدم اسخطعمخك فلـم ج
ِ
ْ َ َ
ْ
َ
َُ ٌ ََ ْ ُ ْ ْ ُ َ َ َ ْ َ
ـالَ :أ َمـا َعل ْم َذ َأ َّه ُه ْ
ـامل َينَ ،ق َ
اسخط َع َم َك َع ْب ِدي فالن ،فلم جط ِعمه؟ أما ع ِلمذ
الع ِ
ِ
َأ َّه َك َل ْى َأ ْط َع ْم َخ ُه َل َى َج ْد َث َذل َك ع ْىديًَ ،ـا ْاب َـن َآد َم ْ
اس َد ْس َق ْي ُخ َكَ ،ف َل ْـم َح ْس ِقنيَ ،ق َ
ال:
ِ ِ ِ
ِ
َُ ٌ ََ ْ َ
َ َ ّ َ ْ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ ُّ ْ َ َ َ َ َ ْ َ ْ َ
َ
َ
ْ
ْ
املين ،قال :اسدسقاك عب ِدي فالن فلم حس ِق ِه،
ًا ر ِب كي أس ِقيك؟ وأهذ رب الع ِ
َ َّ َ
َ َ
َ َ
ْ
أ َما ِإه َك ل ْى َسق ْيخ ُه َو َج ْدث ذ ِل َك ِعى ِدي» (ؤلامام مؿلم ،1990 ،ضكدت  ،)5269وقـي
َ
َ
َح َّـدًثي ُق َخ ْي َب ُت ْب ُـن َسـعيدَ ،ح َّد َز َىا َأ ُبى َع َى َاه َتَ ،ع ْن َم ْى ُ
ىرَ ،ع ْن أ ِبي َوا ِئ ٍلَ ،ع ْن أ ِبي
ص
ِ ٍ
ٍ
َ ْ
َ ْ َ ّ َ َ َ َ َ ُ ُ َّ
َ
ُ
ُ
َ
َ
َ
ُم َ
َ
ُ
ىس ى ألاشع ِر ِي ،قال :قال رسىل الل ِه ﷺ« :أط ِعمىا الجا ِئع ،وعىدوا امل ِريض،
ً
َو ُف ُّكىا َ
العا ِو َي» (ؤلامام لبساعي ،2001 ،ضكدت  )115الضًً ؤلاؾالمي ًدث يشحرا غلى
الخٍاقل الاحخماعي بحن الىاؽ زاضت الكئت اإلادخاحت مً اإلاجخمؼ ،وفي الهحروان ًان
يشحر مً ؤغُاجها وؤَلها وغلمائها ًخػهضون ؤَل "الضمىت" زاضت باإلاىاؾباث واإلاىاؾم
وألاغُاص ،وٍغقػىن بليهم ما ٌػىػَم مً اإلاالبـ لخضقئخه ومً ألاؾػمت (الضباؽ ابي
ػٍض ،1968 ،ضكدت ..)235
-6أزر الخحىل في هىعيت الطعام
 -1.6الاعخماد على بدائل الخبر من الحىطت والىباجاث
شٍل الؿػام الػىطغ ألاؾاس ي الظي ٌػِش مىه ؤلاوؿان والظي َى في
خغيت صاثمت ووشاؽ صئوب بؿغع الخدطُل غلى الػغوعٍاث مً الػِش ومىه
الخمخؼ بصخت وغاقُت ،وَظا غىضما جٍىن ألامىع مؿخهغة والؿػام مخىقغ لًٌ ًدضر
ؤن جهل وجىػضم اإلاان غىض ونىع ألاػماث مً مجاغاث وؤمغاع وؤوبئت وٍخدىُ همـ
الؿظاء في الاغخماص غلى ؾبل ؤزغي للخؿظًت ،وحػض الؿبهاث اإلاؿخػػكت ألايثر
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غغغت لإلضابت باألمغاع وطلَ عاحؼ لؿلىيهم وهظام ؾظائهم (ابً الخؿُب،
2015م ،ضكدت .)48،47
ً
نض ًان الخبز مً اإلاىاص ألايثر اؾتهالًا في مىؿهت الؿغب ؤلاؾالمي ػمً
الغزاء الانخطاصي وػمً اإلاجاغاث وألاوبئت (البُاع غبض الهاصي ،2008 ،ضكدت
،)190وًان زبز الخىؿت اإلاؿبىر ي الخىىع مً ؤقػل ألاهىاع (ببغاَُم الهاصعي
بىحشِش ،1993 ،ضكدت ، )71لًٌ ؤمام مشٍل الجىع واهدشاع ألاوبئت وههظ
الؿظاء ؾاعع بػػهم للبدث غً بضًل للخبز وطلَ مً مىاص هباجُت جىمى في البراعي
قٍاهذ الخىؿت البضًلت حؿخسلظ مً الىباجاث والخشاجش التي جؼزغ بها مىؿهت
اإلاؿغب (غباؽ عشُض ،2018 ،ضكدت  ،)83ونض ًان الشُش ؤبي اإلاهضي ث َ560ـ/
1165م غىض الهدـ الشضًض ًسغج للبدث غلى الىباجاث التي اغخمضوا غلى ؤًلها ػمً
اإلاجاغاث (ابً الؼٍاث الخاصلي1997 ،م ،ضكدت  ،)265يما ؤن الػغوعة والخاحت
جضقؼ بالىاؽ للخطىُ غلى ؾظائهم ػمً اإلاجاغاث ألاوبئت ونض وصقػذ بهم بلى خض
بُؼ ممخلٍاتهم وعَنها (غباؽ عشُض ،2018 ،ضكدت .)83
 -2.6الخحىل إلى أكل السمك وباقي الحيىاهاث املكروهت واملحرمت
غىض مجاغت َ535ـ1141 /م التي غغبذ البالص بةقغٍهُت جىحه البػؼ مً
الػامت بلى الشُش ؤبى خكظ الظي ؾاغضَم ونضم لهم ضُض البدغ ًل ًىم واؾخمغ
في طلَ ختى عقػذ الشضة غلى الىاؽ (غباؽ عشُض ،2018 ،ضكدت  ،)86وفي جىوـ
ًان الخدىُ بلى الطُض البدغي هدُجت الىهظ في اإلاىاص الؿظاثُت (بصعَـ،
2014،2013م ،ضكدت  ،)67يما ًان إلاىنؼ اإلاؿغب ألانص ى وامخاليه لشاؾئحن مؼ
يثرة ألاجهاع ؤزغ غلى جؼوٍض البالص بثروة ؾمٌُت خُث ماعؾذ ؾاثكت مً الؿٍان مهىت
اضؿُاص ألاؾماى ػمً الغزاء والشضة (خؿً غلي خؿً ،1980 ،ضكدت ،)254
يظلَ ؤًل ؾاثغ اللمـ والٌغًي الظي جىاحض بالهغب مً الشىاؾئ ػمً اإلاجاغاث
وألاوبئت (البٌغي ؤبى غبُضة ،ص ،ث ،ضكدت  ،)148ولهض لجإ الشُش غبض الؿالم
الخىوس ي بلى الاؾخػاهت بالخُىاهاث البرماثُت قاجسظ الؿالخل ؾضاء له ػمً الشضة
(ابً نىكظ الهؿىؿُني ،1965 ،ضكدت .)107،106
ولم ًجض ؾٍان بالص اإلاؿغب وألاهضلـ ؾىت َ679ـ1280 /م ،وَ683ـ/
ً
1284م ،وَ704ـ 1303 /غىض هجىم الجغاص غليهم بضا مً حمػه بؿغع الاؾتهالى
(البُاع غبض الهاصي ،2008 ،ضكدت )189
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وخضر ؤن جدىُ الىاؽ بلى ؤًل ماَى مظمىم ومدغم مً الخُىاهاث
ً
الػاعٍت وؾحرَا قهض غغقذ ؤؾػاعَا اعجكاغا مهىال ػمً اإلادً وَظا الاعجكاع صلُل
غلى جؼاخم الىاؽ غلُه نطض جدطُلها ،ومً َظٍ الخُىاهاث ما عضضَا ابً زلضون
((قإزمان اللخم الجُل مً البؿاُ والخمحر قاعؾل بشمً اإلاشهاُ ،ولغؾل مً الجلض
البهغي مُخت بشالزحن صعَما ،الهغ الضاحً بمشهاُ وهطل ،والكإع بػشغة صعاَم
ً
والخُت بمشله ،والضحاحت بشالزحن صعَما ،والبُؼ الىاخضة بؿخت صعاَم ( ))...ابً
زلضون غبض الغخمً ،2000 ،ضكدت  ،)128يما ؤحبر ؾٍان جلمؿان غلى ؤًل لخم
الخُاث التي بلـ ؾػغَا غشغة صعاَم ،وَظا ما قػله ؤَل بغنت الظًً َلَ منهم زلو
ً
يشحر خُىما جىاولىَا بؿب اإلاجاغت ،قػاص غليهم ؾمها وؤخضر غغعا يبحرا في ألاعواح
(غباؽ عشُض ،2018 ،ضكدت  ،)88يما ؤًل ؤَل سجلماؾت الٌالب وقػل ؤَل
مضًىت نكطت ونؿؿُلت طلَ قهض طيغَم اإلاهضٌس ي((ؤن بةقغٍهُت مضًيخحن بهما جباع
لخىم الٌالب غلى الهىاعاث وَما نؿؿُلُت وهكؿت)) (اإلاهضس ي شمـ الضًً،1906 ،
ضكدت  ،)243ونض اغخهض ؤَل اإلاىاؾو الصخغاوٍت ؤن ؤًل الٌالب والظثاب زالُ
ًىاعر م َ6ـ12 /م ٌػض مىاغت غض ألامغاع اإلاػضًت والكخايت التي جخلى الهدىؽ
واإلاجاغاث (البُاع غبض الهاصي ،2008 ،ضكدت  ،)191وٍػُل ابً زلضون ضىعة
ؤزغي جىضح مضي جهبل الىاؽ ألًل ما َى س يء غىض الشضة قػىضما ًان الخطاع
الظي قغغه ًىؾل بً ٌػهىب اإلاغٍني غلى جلمؿان الظي صام زماهُت ؾىىاث وزالزت
ؤشهغ قىنػذ الشضة في بني غبض الىاص ختى ؤجهم اغؿغوا ((بلى ؤًل الجُل والهؿـ
والكئران ختى ؤجهم ػغمىا ؤجهم ؤًلىا قيها ؤشالء اإلاىحى مً الىاؽ)) ( ابً زلضون غبض
ً
الغخمً ،2000 ،ضكدت  ،)128لهض ًان الخدىُ بلى ألاؾظًت الكاؾضة غمىما له جإزحر
غلى الصخت مباشغة وٍٍىن اإلاأُ َى اإلاىث.
بن ضىع الخدىُ بلى مشل َظٍ الخُىاهاث والجُل صلُل غلى اوػضام ؤي
مىاص نابلت للخؿـظًت قهـض بـلؿذ قـانت الىـاؽ واخـخُاحاتهم خـضا يبحر ؤشـغقىا مً
زـالله غلى اإلاىث.
خاجمت:
ظهغث ألامغاع في بالص اإلاؿغب بكػل غضة غىامل بما ؾبُػُت ؤو بشغٍت ،وًان
لخضوثها وبغوػَا جكؿحر مً الجاهبحن الضًني والػلمي ،ومنها مـا ٌػض مً ألاوبئت التي
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احخاخذ ؤمايً ونىغها ونػذ غلى غضص مػخبر مـً الؿٍان ،يما ًمًٌ الهىُ ؤجها
ولضث غضة ؤزاع بحخماغُت منها ماَى بًجابي ومنها ما ًإزظ غنها وهي :
الخل الىاؽ بالطلخاء مً الطىقُت الظًً غغقىا بخػاؾكهم مؼ الكئاث الػػُكت. ظاَغة الدؿىُ مً الظىاَغ التي جبرػ ػمً ألامغاع وألاوبئت وما ًدبػها مً ؤزاع. غىض بغوػ وجكانم هخاثج ألامغاع وألاوبئت واهدشاع اإلاىث بطىعة َاثلت ًلجإ الػامتبلى ظاَغة الهجغة والهغوب مً ؤمايً ألاوبئت.
 ًخسىف الػامت مً غُاصة اإلاغض ى ػمً الىباء مما ًىلض هخاثج ؾلبُت غلى خالتاإلاغٍؼ
 ظهىع ؾغم للىناًت بؾخػان بها الػامت في اإلاجاُ الاحخماعي. بػض ظهىع ألاوبئت وههظ اإلاىاص الىلُت للؿظاء ًلجإ الػامت بلى ؾغم ؤزغيللخطىُ غلى الؿظاء قُخدىلىن بظلَ بلى خُىاهاث مٌغوَت او مدغمت ؤو البدث
غً ؤي هباث بؿبُل الخؿظًت
قائمت املصادر واملراجع
-
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