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أثر األزمات االقتصادية والكوارث الطبيعية عىل احلياة العامة باملرشق: قراءة يف 

 رحلتي ابن يونة وابن بطوطة مع دراسة مقارنة مع املصادر املرشقية

 

 نواف عبد العزيز اجلحمة  

 األستاذ املشارك بكلية الرتبية األساسية، اهليئة العامة للتعليم التطبيقي،

   الكويت 
 

 (ـه30/6/1440يف  للنرش بلوق     ،ـه29/1/1440م  للنرش يف  د  ق  )
 

 .األزمات والكوارث، رحلة ابن يونة، رحلة ابن بطوطة:  املفتاحية الكلامت

لقد شهد املرشق العريب يف الفرتة الوسيطة كغريه من األقاليم اجلغرافية األخرى أزمات البحث: ملخص

رفت املنطقة عىل إثرها سلسلة من التحوالت الكربى واالنعطافات احلاسمة يف مسارها  وكوارث عديدة، ع 

التارخيي، فكانت أزمتا النشاط الزلزايل والوباء من أشد الباليا وقًعا عىل هذا املجتمع، خصوًصا وأهنا قد 

بحاجة وال تزال مثل هذه األزمات والكوارث  أفرزت واقًعا مريًرا عىل إنسان املرشق معايشته يف تلك الفرتة.

ماسة إىل دراسة عميقة، علًًم بأنَّ التأريخ للمرشق يستوجب اإلملام بكل حيثياته، دون إمهال أي جزء منها، 

ومن هنا جاءت االلتفاتة العلمية إلماطة اللثام عن فرتات عصيبة مرت هبا املنطقة يف حقب زمنية خمتلفة من 

زمات االقتصادية والكوارث الطبيعية عىل احلياة أثر األ"وهلذا فإن أمهية دراسة موضوع:  العرص الوسيط.

تكمن يف  "العامة باملرشق: قراءة يف رحلتي ابن يونة وابن بطوطة مع دراسة مقارنة مع املصادر املرشقية

حماولة إزالة العتمة عن مراحل صعبة عاشها هذا الفضاء اجلغرايف إبان تعرضه ملثل هذه األزمات، والتي هلا 

لبية عىل كافة املستويات املختلفة االقتصادي واالجتًمعي والديمغرايف، وهلا انعكاسات من دون شك آثار س

ومن هذا املنطلق، ويف هذا اإلطار األخري جاء اختيارنا لعنوان هذا  عىل األفكار والذهنيات والرؤى.

هنا الرحالّي املعروفّي ومها: ابن يونة  املوضوع الذي يتلخص هدفه األساس يف تبّين نوع الصورة التي كوَّ

 م(.1368-1303/ـه770-703م(، وابن بطوطة الطنجي: )1173-1165/ـه569-561التطييل:)

وألجل حتقيق هذا اهلدف، حرصنا عىل تتبع ما أورداه يف مصنفاهتم من األخبار واإلشارات التي حتيل إما 

مبتغّي يف هناية املطاف الوقوف عىل  رصاحة أو ضمنًيا عىل هذه الصورة، ثم انتقلنا ثانية إىل حتليلها ومناقشتها

 .أهم النتائج واخلالصات التي انتهى إليها البحث
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Abstract: In the Middle East, as in other geographical regions, there were many crises and disasters. 
The region was marked by a series of major transformations and decisive changes in its historical 
course. The crises of seismic activity and the epidemic were among the worst afflictions on this 
society, A man of the Orient lived in that period. 

Such crises and disasters are still in urgent need of deep study. The history of the Mashreq 
requires knowledge of all its aspects, without neglecting any part of it. Hence, scientific attention has 
been given to uncovering the difficult periods experienced by the region in different periods of the 
Middle Ages. 

Therefore, the importance of studying the subject: "The impact of crises and disasters in public 
life in the Orient: a reading in the journeys of Ibn Yonah and Ibn Battuta" is to try to remove darkness 
from the difficult stages experienced by this geographical space when exposed to such crises which 
undoubtedly have negative effects at all levels On the economic, social and demographic side, and 
has implications for ideas, ideologies and visions. 

In this context, we have chosen the title of this topic, whose main purpose is to identify the type 
of image that is known as Rahalin, the son of Jonah al-Taylili (561-569h / 1165-1173) and Ibn Batuta 
al-Tanji (703-707 / 1303). -1368 AD). 

In order to achieve this goal, we have been keen to follow the news and references in their work 
that refer either explicitly or implicitly to this picture, and then moved back to the analysis and 
discussion, ultimately go to the most important conclusions and conclusions reached by the research.  

  



 59                         (هـ1440م/2019جامعة امللك سعود، الرياض )،  2ع  ،31مجملة اآلداب، 
 

 املقدمة

لقد شهد املرشق العريب يف الفرتة الوسيطية كغريه من 

األقاليم اجلغرافية األخرى أزمات وكوارث عديدة، 

عرفت املنطقة عىل إثرها سلسلة من التحوالت 

الكربى واالنعطافات احلاسمة يف مسارها التارخيي، 

فكانت أزمتا النشاط الزلزايل والوباء من أشد الباليا 

املجتمع، السيًم وأهنا أفرزت واقعًا مريرًا  وقعًا عىل هذا

 عىل إنسان املرشق ومعايشته يف تلك الفرتة. 

وال تزال مثل هذه األزمات والكوارث بحاجة 

ماسة إىل دراسة عميقة، علًًم بأن التأريخ للمرشق 

يستوجب اإلملام بكل حيثياته، دون إمهال أي جزء 

ماطة اللثام منها، ومن هنا جاءت االلتفاتة العلمية إل

عن فرتات عصيبة مرت هبا املنطقة يف حقب زمنية 

 خمتلفة من العرص الوسيط. 

أثر األزمات "وهلذا فإن أمهية دراسة موضوع: 

والكوارث يف احلياة العامة باملرشق: قراءة يف رحلتي 

تكمن يف حماولة إزالة العتمة  "ابن يونة وابن بطوطة

غرايف إبان عن مراحل صعبة عاشها هذا الفضاء اجل

تعرضه ملثل هذه األزمات، والتي هلا من دون شك آثار 

سلبية عىل كافة املستويات املختلفة االقتصادي 

واالجتًمعي والديمغرايف، وهلا انعكاسات عىل األفكار 

 والذهنيات والرؤى. 

ومن هذا املنطلق، ويف هذا اإلطار األخري جاء 

دفه اختيارنا لعنوان هذا املوضوع الذي يتلخص ه

األساس يف تبّي نوع الصورة التي كوهنا الرحاالن 

املعروفان ومها بنيامّي بن يونة التطييل األندليس 

وابن بطوطة  )1(م(1173-1165هـ/561-569)

-1303 هـ/779-703) الطنجي: اللوايت

 )2(م(.1377

                                                 
مل يعرف الكثري عن الرحالة  بنيامّي التطييل، وهو رحالة  (1)

بتطيلة حوايل س، ولد هيودي من األندل

(، وجل ما يعرف عنه مستقى من م1130/ـه524)

وصفها أحد نساخ  ،رحلته هذه أو من مقدمة قصرية

الرحلة لعله كان قريب العهد من زمانه، وهذا نص هذه 

هذا كتاب رحلة الريب بنيامّي بن يونة التطييل  "املقدمة:

النباري الذي جاب املدن العديدة البعيدة، وسجل ما 

األمصار التي مر هبا عيانًا أو ما نقله عن الثقاة  شاهده يف

ذوي األمانة املعروفّي لدى هيود أسبانيا، وقد أورد أسًمء 

مشاهري العلًمء والرؤساء اليهود يف األماكن التي زارها، 

 .م(1173هـ/569وعاد بمعلوماته هذه إىل قشتالة سنة )

ص  م،2003؛ شحالن، 7،ص1996التطييل،  ) انظر:

177-178.) 

هو رحالة كبري، طاف يف كثري من أقطار األرض، وهو من  (2)

هـ،والدولة املرينية يف عنفوان القوى، 703الرببر ولد سنة 

وهو سليل أرسة علمية ظهر فيها القضاة ومشايخ العلم 

ملا خريه ملك اهلند يف  ،عىل ما أخرب هو عنها يف الرحلة

قام بعدة وظائف الوزارة والكتابة واإلمارة والتدريس، 

رحالت إىل البلدان األفريقية واآلسيوية، باإلضافة إىل 

البلدان العربية وبلغ تطوافه اهلند والصّي، حج مكة 

املكرمة، وزار املدينة املنورة، واملشاهد املقدسة كالقدس 

=   واخلليل.وسجلت رحالته هذه وأمهها الرحلة األوىل 
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وألجل حتقيق هذا اهلدف، حرصنا عىل تتبع ما 

ارات التي حتيل من األخبار واإلش أورداه يف مصنفاهتًم

هذه الصورة، ثم انتقلنا ثانية  إىل إما رصاحة أو ضمنياً 

غّي يف هناية املطاف الوقوف بتإىل حتليلها ومناقشتها م

 عىل أهم النتائج واخلالصات التي انتهى إليها البحث.

 

م(، 1157-ـه552النشاط الزلزايل: ) -1

 م(:1170-ـه565)

لتطييل مكانة متثل رحلة الرحالة اليهودي بنيامّي ا

نيت هبا  متميزة يف إلقاء الضوء عىل الزالزل التي م 

خالل النصف الثاين من  )1(مملكة بيت املقدس الصليبية

م(، والتي أدَّت إىل إحلاق 12القرن السادس اهلجري )

خسائر برشية ومادية جسيمة، ونعني هبا املرحلة من 

                                             
هبا سنة التي قام  ،التي بدأها من مسقط رأسه طنجة= 

 ،م؛ كنون1997هـ/1417ابن بطوطة،  )هـ ـ انظر 725

 .(298م،ص 1963كراتشكو فسكي ؛ 1996

  Regnum Hierosolymitanum :بالالتينية) بيت املقدس مملكة (1)

ت ئنشأ   كاثوليكية مملكة هي، )يتانم رينيومي هريوساليم

احلملة الصليبية  بعد 1099 -ـه492عام بالد الشام يف

وقاعدة  الرشق يف الصليبيّي لت أكرب ممالكوشكَّ  ،األوىل

واستمرت يف الوجود زهاء قرنّي من الزمن،  عملياهتم،

من  وعكا حتى تمن فتح مجيع أراضيها يف عثليث

 . 1291 -ـ ه689عام املًمليك قبل

  توفيق، ؛190-176ص م،1984برجاوي، ) انظر:        

، 1احلركة الصليبية، ج عاشور، ؛99-62ص م،1958

 .(253ص

م(، وقد 1170-ـه565م(، إىل )1157-ـه552)

لزالزل بتأثريها مناطق متسعة األجزاء شملت تلك ا

الشًملية من الشام واملناطق الساحلية، ويالحظ أنَّ 

تلك املنطقة شهدت تغريات طبوغرافية وديموجرافية، 

التي كانت حتل بتلك املنطقة ذات املوقع املهم، والتي 

شهدت الرصاع بشأهنا يف صورة احلروب الصليبية 

رن اخلامس اهلجري التي غزت املنطقة منذ أواخر الق

 م(. 11)

وكل ذلك من شأنه أن يوضح العالقة بّي الظواهر 

اجلغرافية وفعالياهتا التارخيية عىل نحو جعل دراستها 

أمرًا رضوريًا وملحًا، وال ريب يف أنَّ ذلك العرص شهد 

يف أحيان كثرية، كيف وجهت اجلغرافية التاريخ برسعة 

 وفعالية. 

د بيانات وعالمات يف وجتدر اإلشارة إىل عدم وجو

مدونات الرحالة األندلسيّي واملغاربة تتحدث بإمعان 

وانعكاسها عىل احلياة االجتًمعية  )2(عن ظاهرة الزالزل

واالقتصادية يف املرشق العريب، إال ما ورد يف رحلة 

بنيامّي التطييل يف إشارته إىل الزالزل التي أصابت بالد 

                                                 
الزلزلة يف اللغة العربية حتريك اليشء بشدة وعنف، وقد  (2)

ورد لفظ الزلزلة بأشكال وصور خمتلفة يف القرآن، فهناك 

(، آية 99زلزاهلا كًم يف سورة الزلزلة رقم )"و "زلزلت"

( 33) كًم يف صورة األحزاب رقم  "زلزاالً " (، وترد1)

عىل نحو ما نجده يف سورة  "زلزلوا"( وكذلك 11آية )

يف سورة احلج  "الزلزلة"(، وأيضًا 11( آية )2البقرة رقم )

 (.1(، آية )22رقم )

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AB%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AB%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%B5%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%B5%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%83%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%83%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%83


 61                         (هـ1440م/2019جامعة امللك سعود، الرياض )،  2ع  ،31مجملة اآلداب، 

املستويّي  الشام وما خلفت من آثار مدمرة عىل

 )1(العمراين واإلنساين، خصوًصا يف مدينتي محاة

، فهو يقدم لنا حتديدًا معينًا لعدد الذين )2(وطرابلس

ماتوا من جرائه، هذا وإن كانت األرقام حتمل طابع 

 املبالغة إال أهنا ت ظهر لنا طبيعة الدمار واهلالك حينذاك. 

والواقع أنَّ الزالزل التي وقعت يف عام 

م(، تعد بحق من أكرب ما حل ببالد 1157/هـ552)

ومن األمهية بمكان تناول  )3(الشام من صور التخريب

اخلسائر النامجة عن الزالزل ذلك العام، ويمكن رصد 

ذلك من خالل عدد من املدن الشامية ونعني هبا محاة 

                                                 
حد أحمكومة من  مارة مستقلة حتت سيادة مرص،إكانت محاة ( 1)

التي كان ممثلها يف تلك الفرتة املؤرخ  األيوبيةرسة ألفروع ا

ابن  هعيل بن حممود بن عمر بن شاهناسًمإبو الفداء أ

صاحب "وهو  يوب امللك املؤيد املعروف بصاحب محاه،أ

 .(1،317جالزركيل، )انظر: ."خبار البرشأاملخترص يف 

ظلت طرابلس طوال مائة وثًمنّي سنة بيد  أنَّ بعد  (2)

م من طرف 1289-ـه791سرتجعت عام ا   ،الصليبّي

-792رشف خليل ألالعاهل املرصي امللك ا

ابن ) انظر: خي امللك النارص.أم 1293-1290/ـه795

 (.61هامش ،265ص م، 1997 بطوطة،

م( يف بالد 1157هـ/552عن اهلزات الزلزالية يف عام ) (3)

-527، ص1983ابن القالنيس، ) الشام وآثارها انظر:

؛ أبو شامة، 88،ص11،جت د.ابن األثري،  ؛528

، 1953؛ ابن واصل، 269، 262، ص1، ق1، ج1962

؛ ابن 178، ص1، ج1951؛ ابن شاكر الكتبي، 128ص

 (.325، ص5تغري بردي، ج

ومحص وحلب ودمشق، يف هذا السياق يذكر الرحالة 

زة أرضية عنيفة منذ بنيامّي أن مدينة محاة أصابتها ه

عهد قريب أهلكت مخسة عرش ألفًا من سكاهنا بيوم 

التطييل،  ) واحد، فلم يبق منهم إال سبعون نفسًا.

 (.120، ص1996

نالحظ أنَّ حجم اخلسائر البرشية واملادية كان كبريًا 

إىل درجة جعلت أحد املصادر التارخيية يوصف 

 .Ruhricht(R.) , 1889,P)  "زلزال محاة"الزلزال نفسه بأنه 

290, note 6)،  أما ابن القالنيس فيصف آثار هذا الزلزال

اهندمت محاة وقلعتها، وسائر دورها،  "فيقول:

ومنازهلا عىل أهلها من الشيوخ والشباب، واألطفال 

والنسوان، وهم العدد الكبري، واجلم الغفري، بحيث مل 

، م1983ابن القالنيس، ) "يسلم منها إال القليل اليسري

 (.526ص

اجلدير بالذكر أننا ال نجد حتديدًا معينًا لعدد أولئك 

الذين رصعتهم اهلزات الزلزالية يف محاة، إال لدى 

الرحالة بنيامّي الذي أوضح برصاحة أنه مل يتبق من 

 سكاهنا أحياء سوى سبعّي نفسًا عىل حد  قوله. 

ومن املمكن االعتقاد أنَّ هناك مبالغة من جانب 

لة يف حتديد كثرة أعداد املوتى، وقلة الناجّي ذلك الرحا

يف مدينة أقرت املصادر التارخيية أهنا تضم كثافة 

(، 526ص م،1983ابن القالنيس، سكانية كبرية )

ولكن يبقى ذلك دلياًل واضحًا عىل بشاعة ما أحدثته 

 تلك اهلزات الزلزالية من آثار تدمريية. 
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واسع  ويالحظ أنه جرى تعمري املدينة تعمرياً 

النطاق، سواء بتشييد املنازل أو بحدوث هجرات 

سكانية إليها من املناطق املجاورة التي مل حتل هبا 

عىل نحو أعاد إليها خالل  –اخلسائر البرشية نفسها 

الثالثّي عامًا التالية ازدهارها السابق، عىل حدوث 

تلك اهلزات الزلزالية، وقد أشار ابن قايض شهبة إىل 

ته الدولة النورية من أجل حجم الدور ال كبري الذي أدَّ

ص  م،1971ابن قايض شهبة، تعمري املناطق املنكوبة )

(، ومما يدعم هذا التصور أنَّ الرحالة ابن جبري 153

يف  )1(م(1217-1145/ـه614-540األندليس )

ا من رحلته التي زار فيها مدينة محاة، بعد ثالثّي عامً 

يه البتة، بل حتدث حدوث الزلزال املدمر، مل يرش إل

ابن عنها بوصفها مدينة مزدهرة من أوجه عديدة )

(.كًم يؤكد اجلغرايف 198 -197.ت، صدجبري، 

ياقوت احلموي عىل وصفها باالزدهار التجاري، 

.ت، د ،ياقوت احلموي) وتوافر األسواق التجارية هبا

                                                 
ني باألدب وباحلديث، وتقدم يف صناعة بلنيس شاطبي، ع   (1)

النثر والنظم، رحل إىل املرشق ثالث مرات، وزار يف 

م( مرص والشام والعراق 1189هـ /585األوىل سنة )

لرحالت واحلجاز، وكتب رحلته هذه، وتعد من أمتع ا

اجلغرافية العربية وأغناها باملالحظات االجتًمعية 

م، وأعاد 1852والعلمية. نرش الرحلة رايت يف ليدن عام 

 م، ثم نرشت يف بريوت. انظر:1907نرشها دغويه سنة 

 ؛234 - 233ص  ،م1974 ،ابن اخلطيب)

 .(331كراتشكوفسكي، ص 

(، وهذا يعود بالطبع إىل اجلهود 300، ص2ج

 والدولة األيوبية. العمرانية للدولة النورية 

ا زلزال عام ) من أكثر  (، فكان1170هـ/565أمَّ

نيت هبا بالد الشام من ناحية حجم  الزالزل التي م 

الدمار، الذي نجم عنه يف خمتلف نواحي بالد الشام إىل 

ماجت كالبحر إذا عصفت به "درجة أنَّ األرض 

(، 47، ص1979الفتح البنداري، )"الرياح العنيفة

يد من املنازل والقالع وامتد تأثريه إىل فهدمت العد

ومحاة،  )2(مدن تتبع املناطق اإلسالمية مثل: حلب،

 . )3( ومحص

                                                 
قال  اء.ديم واملألحلب مدينة عظيمة طيبة اهلواء صحيحة ا (2)

كان  -براهيم عليه السالمإن ؛ ألسميت حلب الزجاجي:

حيلب فيها غنمه يف اجلمعات ويتصدق به فيقول الفقراء 

ذكره ياقوت احلموي يف معجم  مي به.حلب حلب فس  

يتحدث ابن بطوطة عن زيارته ملدينة  (.2/282البلدان)

مدينة حلب املدينة الكربى  إىلثم رسنا " حلب بقوله:

قال أبو حسّي ابن جبري يف وصفها:  العظمى. والقاعدة

خطاهبا من  وذكرها يف كل زمان يطري، قدرها خطري،

فكم هاجت من  وحملها من النفوس أثري، امللوك كثري،

وهلا قلعة شهرية  وسل عليها من بيض الصفاح، كفاح،

 يفن االمتناع..أين أمراؤها احلمدانيون وشعراؤها؟

 ابن بطوطة،). انظر:"مجيعهم ومل يبق إال بناؤها..

 .(272ص  ،1ج ،م1997

وال  ال ماء وال شجر،" هناأيصف ابن جبري مدينة محص ب (3)

فهي تشتكي ظمأها وتستقي عىل البعد  ظل وال ثمر،

=      ماءها فيجلب هلا من هنريها العايص وهو منها بنحو 
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 .) 3(ودمشق )2(وبعرين، )1( وشيزر،

                                             
وهو الوصف الذي يعارض وصف  ،"مسافة امليل..= 

 أبويف معلوماته املؤرخ املعارص  ابن بطوطة الذي يشاركه

 ،266،ص 1ج ،م1997 ،ابن بطوطة) الفداء.. انظر:

 .( 72هامش

يف  محاة بلدة تقع عىل هنر العايص شًمل غرب مدينة شيزر (1)

األثرية وتتداخل بيوت  قلعة شيزر سوريا. من أهم معاملها

تاريخ .القرية مع قلعتها األثرية من اجلانب الغريب للقلعة

 من شيزر حافل باألحداث منذ القدم وكانت شيزر قديًًم 

وكان يطلق اسم )سيزار وسنزار(  ،املهمةاملدن السورية 

ميت يف العهد السلوقي )الريسا(، توجد هبا الكثري وس  

األثرية التي بنيت يف القرن  قلعة شيزر من اآلثار من أمهها

وفتحها  مهمةتارخيية  اوشهدت أحداثً  ،بل امليالدالرابع ق

ومن  راحأبو عبيدة بن اجل هجري بقيادة 17العرب عام 

بنو  من عائلة أسامة بن منقذ وحكام شيزر أمراءأشهر 

هنر  يف منطقة مهمةالذين جعلوا شيزر حامية  منقذ

، 165، 39،157ص ،2009 ،الشيزري) انظر:.العايص

167 ،195). 

د من أمنع  (2) اة، وت عم قلعة بعرين، وهي قريبة من مدينة محم

مة يف الداخل،  معاقل اإلفرنج ورأس حربة صليبية متقد 

وترتبع عىل  ،تقع عىل الطريق الواصل بّي مصياف ومحص

قمة جبل يرشف عىل سهلّي خصيبّي من الشًمل 

هنا قد أوما يبدو من عًمرة دفاعاهتا يدل عىل  ،واجلنوب

 ،ساس قلعة بيزنطية من القرن العارش امليالديأعىل  بنيت

ألن هناك دالئل قوية  ؛قدمأول ربًم كان ألولكن بناءها ا

من الفرتة الرومانية يف حميط القلعة ومن الصعب معرفة 

ابن  )انظر: ذلك بسبب احلالة اخلربة لعًمرة القلعة اآلن.

 .( 298صم، 1929األثري، 

أضف إىل ذلك أن امللك العادل نور  )4(وبعلبك،

فحزن عليها،  )1(عاين ما أصاب املدن الشامية، )5(الدين

                                             
دمشق يف  إىلوقد وصل  فها،حيدثنا ابن بطوطة يف وص (3)

ودمشق  ". يقول ما نصهم1326-ـه726تاسع رمضان 

 وكل هي التي تفضل مجيع البالد حسنا وتتقدمها مجااًل 

فهو قارص عن حماسنها وال أبدع مما قاله  وصف وإن طال،

دمشق فهي جنة املرشق ومطلع  وأماابن جبري يف ذكرها: 

استقريناها  نورها املرشق وخامتة بالد االسالم التي

قد حتلت بأزاهري الرياحّي  وعروس املدن التي اجتليناها.

وحلت موضع  وجتلت يف حلل سندسية من البساتّي.

وى املسيح عليه أاحلسن باملكان املكّي.. ورشفت بأن 

 ظل ظليل، ربوة ذات قرار ومعّي، إىلوأمه منها  السالم،

إنسياب األراقم بكل   تنساب مذانبه وماء سلسبيل.

ورياض حييي النفوس نسيمها العليل تتربح  بيل.س

لناظرهيا بمجتىل صقيل وتنادينا هلموا اىل معرس للحسن 

-297ص ،1ج1997،ابن بطوطة ) انظر: "ومقيل..

298). 

( القديمة يقول عنها القلقشندي HELOPOLLISبعلبك او )( 4)

هنا مدينة خمترصة لدمشق حتتوي عىل : إم1418-ه821

كان ابن بطوطة مل يتحدث عن معامل ذا إو كل مجاهلا،

خرون فإنه حتدث عن الثياب آبعلبك التي حتدث عنها 

 ليها والصناعات اخلشبية املتميزة فيها.إاملنسوب 

 ،م2012؛ اهلروي،م1919-1914 ،القلقشندي)انظر:

 . (85ص

هو امللك العادل أبو القاسم نور الدين حممود ابن عًمد  (5)

وهو  ،م(1174-1118)، ه(569-511) الدين زنكي

=      حكم حلب بعد وفاه االبن الثاين لعًمد الدين زنكي.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%84%D8%B9%D8%A9_%D8%B4%D9%8A%D8%B2%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%84%D8%B9%D8%A9_%D8%B4%D9%8A%D8%B2%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%84%D8%B9%D8%A9_%D8%B4%D9%8A%D8%B2%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%84%D8%B9%D8%A9_%D8%B4%D9%8A%D8%B2%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D9%86%D9%82%D8%B0
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D9%86%D9%82%D8%B0
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%88_%D9%85%D9%86%D9%82%D8%B0
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%88_%D9%85%D9%86%D9%82%D8%B0
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%88_%D9%85%D9%86%D9%82%D8%B0
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%87%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%87%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%87%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%8A
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وكتب إىل اخلليفة وأعظم املصيبة التي صارت إليها، 

يذكر له أمر الزلزلة  )2(اإلمام املستنجد باهلل العبايس

ونكايتها يف حلب وبالد الشام، بإنشاء العًمد 

، وتعد هذه الرسالة الصادرة عن ديوان )3(الكاتب

                                             
وقام بتوسيع إمارته بشكل تدرجيي كًم ورث عن  والده، =

 أبيه مرشوع حماربة الصليبيّي واسرتداد بيت املقدس..

شملت إمارته معظم الشام وتصدى للحملة الصليبية 

الفاطميّي ثم قام بضم مرص إلمارته وإسقاط  ،الثانية

بعد أن أوقفها  ،واخلطبة للخليفة العبايس يف مرص

وبذلك مهد الطريق  . وأوقف مذهبهمالفاطميون طوياًل 

أمام صالح الدين األيويب ملحاربة الصليبيّي وفتح القدس 

 بعد أن توحدت مرص والشام يف دولة واحدة.

بن خلكان، ا؛ 386ص  ،م1991املقديس، ) انظر:

 ،مؤنس م؛2008  يب،الصال ؛ 184 ص ،م1968

 .م(1987

، 11ابن األثري، ج)عن تأثري الزالزل يف هذه املدن انظر:  (1)

، 3، جم1967 ؛ املقريزي،184؛ أبو شامة، ص143ص

 .(102-95؛ مؤنس عوض، ص318ص

بويع  أبو املظفر يوسف املستنجد باهلل بن املقتفي ألمر اهلل،( 2)

خليفة إىل  واستمر هـ،555باخلالفة عقب وفاة والده سنة

 11فكانت خالفته   ،هـ566أن مات يف ربيع اآلخر سنة 

سنة وشهرًا وأسبوعًا. إن ما يرويه بنيامّي عن اخلليفة 

املستنجد باهلل من صفات يدل عىل ما كان له من مقام سام 

؛ اخلرضي 132التطييل، ص)يف قلوب هيود بغداد. انظر: 

 .(464بك، ص 

 ،1/ج4، مم1976ات، ابن الفر)انظر نص الرسالة:  (3)

 .(213، 212، صم1984؛ محادة، 97-96ص

اإلنشاء بمثابة املصدر الرسمي للتعرف عىل ما حل 

م. 1170ه/565ببالد الشام من جراء زلزال عام 

آثار ذلك الزلزال إىل عدد من املدن  كذلك امتدت

 )4(الشامية، ال سيًم الساحلية منها وهي: أنطاكية،

، ومما جيدر )7(والالذقية )6(وجبلة، )5(وطرابلس، وصور،

اإلشارة إليه أن زلزال أنطاكية وطرابلس كان مروعًا، 

نظرًا حلجم الدمار الذي خلَّفه فيها عىل نحو فاق املدن 

، William of Jyre, 1943, p.370)الصليبية األخرى )

والواقع أنَّ الرحالة بنيامّي مل يرش إىل زلزال 

                                                 
 إىل م،1098-ـه491نطاكية ألنطاكية كانت مقرا للًمرة اأ (4)

ابن ) م.انظر:1268 -ه666فتحها بيربس عام  أن

 .(115هامش  ،284،ص 1جم، 1997بطوطة،

( مدينة حسنة حصينة حيفها البحر من ثالث TYRصور) (5)

وقد  عالق اخلطرية:ألكتابه ا يقول ابن شداد يف جهات،

التي هدمت فيها عكا  نفسها هدمت صور يف السنة

: انظر فرنج ثانية.إلم حتى اليطمع فيها ا1291-ـه690

 .(وما بعده 163-162ص ابن شداد،)

والبحر عىل  هنار مطردة وأشجار،أمدينة جبلة هي ذات  (6)

 دهم،أبراهيم بن إنحو ميل منها وهبا قرب الويل الشهري 

م. 1188-ه583اسرتجعها السلطان صالح الدين عام 

 ،1ج ،م1997ابن بطوطة، )انظر:  حول جبلة وأمهيتها.

 .( 290ص

وقد هدمها السلطان  الالذقية مدينة مهمة منذ فجر تارخيها، (7)

 -ـه583صالح الدين عندما اسرتجع البالد املحتلة 

ابن )م حتى يقطع آمال الصليبّي فيها! انظر: 1188

 .(143هامش ،292ص  ،1ج ،م1997،بطوطة
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م(، إال عندما حل بمدينة طرابلس 1170/ـه565)

عىل نحو خاص، إذ يذكر أنه أصاهبا زلزال شديد، أدَّى 

إىل هالك خلق كثري من اليهود وغريهم، اهنارت 

 عليهم الدور واحليطان فطمرهتم. وبلغ عدد من هلك

هبذا الزلزال يف فلسطّي وحدها يزيد عىل العرشين ألفًا 

  .(88، ص1996التطييل، ) ونيف

بالرغم من أنَّ بنيامّي مل يذكر سنة الزلزال يف نصه، 

 /ـه565فإنَّ املقصود به عىل األرجح هو زلزال )

م(، كًم 1157/ـه552م(، وليس زلزال عام )1170

اد يف تعليقه تصور مرتجم الرحلة إىل العربية عزرا حد

(، وما يعلل ذلك أنَّ 3،تعليق88، ص1996التطييل، )

التاريخ األخري يعد مبكرًا عن التوقيت الزمني لرحلة 

بنيامّي إىل بالد الشام، فرحلته متت خالل املرحلة من 

م(، ومما يدعم هذا 1173-1165(، )ـه561-569)

وقد "التصور ما ذكره الرحالة يف وصفه، إذ يقول: 

 "بلس قبل مدة وجيزة زلزال شديدأصاب طرا

هذا مع العلم أنَّ املصادر .(88، صم1996التطييل، )

ال تذكر إصابة طرابلس يف عام  )1(اإلسالمية والصليبية

م(، لكل هذه اخلسائر البرشية 1157/ـه552)

واملادية اجلسيمة، ومن ثمَّ فقد كان تأثريه يف املدن 

 دن الصليبيةاإلسالمية أكرب بكثري من تأثريه يف امل

                                                 
عن مصادر تاريخ الزالزل يف بالد الشام يف النصف الثاين  (1)

 :من القرن السادس اهلجري/الثاين عرش امليالدي انظر

 .(120) م،1992 ،عوض)

(. ومع ذلك ينبغي أن 100ص م،1992عوض، )

م(، قد خلف 1170/ـه565نقرر أنَّ زلزال عام )

خسائر برشية يف صفوف الصليبيّي، وربًم يعزى ذلك 

إىل حضور أعداد غفرية من احلجاج اليهود والنصارى 

من الغرب األورويب من أجل احلج إىل األماكن 

الكثافة البرشية، كًم كان املقدسة يف فلسطّي، مما زاد يف 

استقرار احلركة الصليبية يف املنطقة سببًا ثانيًا يف زيادة 

أعداد الصليبيّي يف املنطقة، مما جعل املصاب أكرب 

وتأثريه أشد عىل اململكة الصليبية؛ حيث عانت هذه 

اململكة من مشكلة نقص العنرص البرشي عىل مدى 

 احلمالت الصليبية ضد املسلمّي. 

صف العًمد الكاتب يف عدد من كتبه وقد و

وقصائده منها قصيدة نورية يذكر ما نال بالد الفرنج 

 4م، م1976،ابن الفرات) من الزلزلة، هذا مطلعها

 (:98-94ص (،1)

 

   هُ ـــــَجلَّ ُرْزُء الفرنج َفاِْسَتْبَدُلوا ِمنْ 

 َداد ــــــِس احَلِديِد َلبَِس احلِ ــــْبَِلب

عْ   الكفـ  ِمنُْه يِف َأْنُفسِ  ِب ـــفَِرُق الرَّ

   ادــــــــاألَْرَواُح َواألَْجَس  بيِ  ارـ

 األر اِِنَاـََّزْلَزَلْت بُِسك  َوة  ــــــَسطْ 

 َوادــــَدْت َقَواِعُد األَطْ ــــِض َوهَ 
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ومما ذكره بنيامّي عن حصون الدعوة اخلاصة 

نستشف منه أنه قد  )1(باإلسًمعيلية املعروفة باحلشاشّي

صاهبا اهلدم والتخريب، ولعل هذه تكون من أوائل أ

اإلشارات الدالة عىل أن العنارص اإلسًمعيلية اعتربت 

هي األخرى قد مسها الرض من جراء الزلزال وليست 

العنارص اليهودية فقط، مع مالحظة أنَّ إصابة إمارة 

طرابلس بالزلزال الشديد كان يعني ضمنيًا أن قالع 

 رى.الدعوة أضريت هي األخ

 

                                                 
وكان  ،طائفة شيعية متطرفة انفصلت عن العبيديّي( 1)

-ـه518)ت املؤسس هلا يف شًمل الفرس حسن الصباح

رف أعضاؤها حتت اسم الفدائيّي أو ع   (،م1124

وكذلك اسم  ،يقدمون حياهتم فداء بوصفهم )الفداوية(،

احلشاشّي نسبة إىل احلشيش الذي يتناوله قبل أن يقوموا 

بعملياهتم احلربية ـ حيدثنا عنهم ابن بطوطة بإسهاب 

وحصن  ،حصن القصري :ويذكر بعض حصوهنم منها

وحصن  ،يقةوحصن العل ،وحصن املنيقة ،القدموس

وهذه احلصون " إىل أن يقول: ،وحصن الكهف ،مصياف

الفداوية وال  :اإلسًمعيلية ويقال هلم :لطائفة يقال هلا

يدخل عليهم أحد من غريهم، وهم سهام امللك النارص، 

هبم يصيب من يعدو عنه من أعدائه بالعراق بالطرق 

وغريهم، وهلم مرتبات، وإذا أراد السلطان أن يبعث 

ىل اغتيال عدو له أعطاه ديته، فإن سلم بعد تأيت أحدهم إ

ما يراد منه فهي له، وإن أصيب فهي لولده، وهلم سكاكّي 

ابن ). انظر: "مسمومة يرضبون هبا من بعثوا إىل قتله

 .(127 تعليق ،286، ص1، جم1997 بطوطة،

بصفة عامة، أحلقت الزالزل أرضارًا جسيمة بتلك 

البنية البرشية، وال ريب يف أنَّ األرقام املرتفعة 

للخسائر البرشية التي أوردها بنيامّي مبالغ فيها، إذ 

إهنا مل تكن إحصائية، إال أهنا ت ظهر فداحة تلك اخلسائر 

البرشية، ويمكن القول أنَّ مدن مثل محاة وطرابلس 

ن أكثر املدن اإلسالمية والصليبية يف فقداهنا كانت م

املفاجئ ألعداد كبرية من السكان من جراء تلك 

 اهلزات الزلزالية. 

 

 م(1347-ـه748وظاهرة الغالء: ) )2(املجاعة  -2

ن األزمات السياسية يف أغلب األحيان  ربًم ت كو 

سببًا رئيسًا يف حدوث اختالل يف التوازن االقتصادي، 

ألسعار، والتهافت عىل رشاء األقوات، كًم وارتفاع ا

                                                 
املجاعة يف اللغة هي مفعلًة من اجل وع، ومن الفعل جاع  (2)

وعان، واجلوع نقيض الشبع، وهو جيوع، فهو جائع وج

املغضبة واملعتبة: وهي  :سم للمخمصة وهي مصدر مثلا

خالء البطن من الطعام جوعًا، واملسغبة أيضًا تعني 

: وهي  املجاعة، ويطلق عىل املجاعة أيضًا مصطلح األ لبمة 

ع ألن الناس جيتمعون يف  ؛مأخوذة من التأل ب والتجم 

قد أ طلق عىل السنة التي املجاعة وخيرجون أرساالً..، و

حتدث فيها املجاعة تسميات عديدة، كالسنة الغرباء وسنة 

لزبة: أي شديدة، وهي السنة التي يكون فيها القحط، 

وب: القحط.  م، 1968ابن منظور، )نظر: اواللز 

د.ت،  ،؛ الفريوز آبادي432ـ  431ص/2، 1/368

م، 1984؛ اجلوهري، 15ص/3، 82ص/1

 (.1201ص/3  ،147ص/1
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كان الغالء من أكثر الظواهر االقتصادية إرضارًا 

بالعامة، فيقاسون اجلوع واملرض؛ حيث ينترش الوباء 

بّي فئاهتم املختلفة، وغالبًا ما كان اجلفاف وتوقف 

 نزول املطر هو السبب الرئيس حلدوث الغالء

 ؛177ص ،3ج، 810-807ص ،1ج املقريزي،(

 .م(1986 ؛ البييل،185صم، 1994احلجي،

ويضطر الناس إىل صالة االستسقاء، كًم كان عامل 

قرص مد النيل سببًا يف ظاهرة الغالء وكثرة الشح، 

وقلة األقوات يف البالد، وهكذا نالحظ شح بعض 

األمراء ومنعهم دخول اجلياع من الناس إىل بيوهتم 

 وقت مد األسمطة، حرصًا عىل توفري الطعام

 ؛814ص ،1املقريزي، ج) واالقتصاد يف الرصف

؛ 157، ص8جم، 1956 ابن تغري، ؛250، ص2ج

(. ومل يقترص 134،ص1م، ج1896 ابن إياس،

 (األمر عىل ذلك، إذ انترشت ظاهرة التزييف يف النقد

، 4ابن تغري، ج ؛206-205، ص2املقريزي، ج

(، حيث يرتتب عليها ارتفاع األسعار، 77ص

وصعوبة احلصول عىل الغذاء. وإغالق األسواق، 

كانت العامة عادة أكثر الناس ترضرًا بظاهرة 

التجار منهم، كذلك  التزييف النقدي، خصوصا ً

كان قدوم اجلراد من الصحراء يف اجلزيرة العربية إىل 

األقاليم الشامية عامالً أساسيًا يف ارتفاع األسعار، إذ 

 يقيض اجلراد عىل أغلب املحاصيل الزراعية، كًم

كانت اهلجرات املتتالية من أهل الريف إىل املدن، 

وانعدام األمان يف الطرقات العامة بّي املدن 

واألقاليم نتيجة تعدد حوادث النهب والسلب 

للمسافرين عىل يد قطاع الطرق من الظواهر 

االجتًمعية، التي كان ينتج عنها الغالء، خصوصًا إذا 

ذائية شديدة كانت البضائع املنهوبة من املواد الغ

االستهالك للعامة كالقمح واللحوم والبقول 

(. وقد ذكر 203ص م، 1994احلجي،  (والغالل

ظاهرة (، 177، ص4ج ،م1997) ابن بطوطة

الغالء الشديد الذي أصاب بالد الشام 

وأقمت بدمشق " :بقوله (،م1347هـ/748)سنة

واخلبز قد انتهى إىل  ،الشام بقية العام والغالء شديد

جزء من اثني -األ وِقيَّة أمربعون درمهاً ) بع أواققيمة س

طل املرصين  (، بدرهم نقرة عرش جزءًا من الرَّ

ة) هب أمو الِفضَّ (، وأوقيتهم القطعة املذابة  من الذَّ

 . "أربع أواق مغربية

 ،4ج ،م1997كذلك أشار ابن بطوطة )

، التي وقعت يف "حكاية قتىل اخلبز"(، إىل 178ص

مات يف "وذلك عندما  م(،1347/ـه748سنة )

تلك األيام بعض كرباء دمشق، وأوىص بًمٍل 

للمساكّي فكان املتويل إلنفاذ الوصية يشرتي اخلبز 

ويفرقه عليهم كل يوم بعد العرص، فاجتمعوا يف 

بعض الليايل وتزامحوا واختطفوا اخلبز الذي يفرق 

عليهم، ومدوا أيدهيم إىل خبز اخلبازين، وبلغ ذلك 
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فأخرج زبانيته، فكانوا إذا ما  )1(شاهاألمري أرغون 

لقوا أحدًا من املساكّي، قالوا له: تعال تأخذ اخلبز، 

فاجتمع منهم عدد كثري، فحبسهم تلك الليلة، 

وركب من الغد، وأحرضهم حتت القلعة، وأمر 

بقطع أيدهيم وأرجلهم، وكان أكثرهم براء من ذلك 

 عن دمشق فانتقلوا إىل )2(وأخرج طائفة احلرافيش

محص ومحاة وحلب، وذكر يل أنه مل يعش بعد ذلك 

 . "إال قليالً وقتل

وال شك أنَّ هذه احلادثة تعرب عن صورة صادقة 

وطبيعية حول رد فعل العامة نحو السلطة املسؤولة 

                                                 
رغون الكاميل نائب حلب، كان أحد أأرغون شاه أو  (1)

 مماليك الصالح إسًمعيل رباه وهو صغري السن، فلًم وىل

 ره مائة.. ولكنه مل يلبثعنده وقدمه وأمَّ  يالكامل حظ

حيث تلقاه أهلها  ؛وقد شعر بالتآمر ضده أن فر إىل مرص

بالشموع.. وانتهى أمره إىل االمتحان فأقام بالقدس 

ابن انظر:)م(. 1357هـ/758ومات يف شوال ) ،بطاالً 

؛ ابن بطوطة، 374-375، ص1، جم1966،حجر

 . (42، هامش178، ص4، جم1997

احلرافيش: يقصد إىل طائفة من الناس جتتمع إىل زعيم  (2)

يعدل بينهم فيًم حيصلون عليه من أموال، وهيتمون 

بالفقراء وهيتم األقوياء منهم بالضعفاء ورد ذكرهم لدى 

ؤرخّي املرصيّي ويف ألف ليلة وليلة، وقد وجدنا ذكرًا امل

م...وقد كتب عنهم الروائي 1390هـ/792مللكهم عام 

 نجيب حمفوظ. 

، هامش 214، ص1، جم1997ابن بطوطة،  ) انظر:       

125( )169-(Gibb T.L,1958, P.54 NOT. 

عن تدبري الشؤون الداخلية يف البالد؛ نتيجة املعاناة 

التي تقاسيها هذه الفئة من املجاعات، بسبب الغالء 

د لألطعمة واملواد الغذائية الرضورية مثل: الشدي

اخلبز والقمح والذرة والشعري، وعىل ذلك يمكن 

القول: إنَّ الغالء كان من األسباب الفعالة التي هتيج 

العامة ضد السلطة، األمر الذي يوضح سوء احلالة 

 االقتصادية هلؤالء الناس. 

كًم كان قبض األمري عىل عدد من العامة 

اء عىل ما اقرتفوه يف حق اخلبازين ومعاقبتهم جز

عربة لغريهم من عامة الناس فال جيرؤوا عىل 

التطاول عىل موظفي الدولة من كبار املسؤولّي 

واملوظفّي، وقد أدَّى ظلم بعض األمراء يف تطبيق 

أحكام العقوبة عىل الكثري من العامة إىل جرأهتم عىل 

التجاهر بالعداء ضد احلكام والسالطّي، وكانت 

هذه بالفعل فرصة مناسبة للسوقة واحلرافيش، 

للمبادرة إىل هنب غالل كل من عمل عىل ختزين 

 املواد الغذائية وامتنع عن بيعها.  

وقد وافق املقريزي ابن بطوطة؛ ولكن بتفصيل 

أوسع يف حدوث ظاهرة الغالء يف املدن الرئيسة 

م( 1347هـ/748بوجه خاص، ففي شعبان )

أربعّي درمهًا لألردب إىل ارتفع سعر القمح من "

مخسّي وغال اللحم وعامة األصناف املأكولة حتى 

بلغت مثيل ثمنها، وتوقفت األحوال، وقلَّت الغالل، 

وكذا السؤال من كثرة قدوم أهل النواحي إىل 
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القاهرة حتى ضاقت هبم فكانوا كذلك مدة سنة، مع 

دين وقطاع الطرق كثرة املنارس يف البالد، وقوة املفس

 1971)املقريزي،  "ض مرص والقدس نابلس..بأر

 (. 740، ص2م، ج

(، إىل 758، ص2ج ،م1971ويشري املقريزي ) 

إحدى ثورات العامة التي وقعت يف حمرم 

رمجت العامة املحتسب. "م(، عندما 1348ه/749)

وسببه أن السعر ملا حتسن بلغ اخلبز ستة أرطال 

ْطل ) يَّة بأمواقي عيار للوزن يساوي ثنتا عرشة أ وقِ مالر 

(، وسبعة أرطال بدرهم، فعمل اخلباز خبًزا، العرب

ونادى عليه ثًمنية أرطال بدرهم، فطلبه املحتسب 

ورضبه، فثارت العامة به ورمجوا بابه حتى ركب 

 . "الوايل ورضب منهم مجاعة

إىل جانب ذلك كان عدم حدوث فيضان ماء 

ع النيل من األسباب الرئيسة التي ترتب عليها ارتفا

سعر املواد الغذائية، فإذا تواىل حدوث ذلك يف 

سنوات متعاقبة تصبح اخلسارة يف كمية املحاصيل 

الزراعية جسيمة، وتزداد أسعار األطعمة واألقوات 

بصورة فاحشة هتدد بوقوع كارثة اقتصادية وأزمة 

اجتًمعية يعاين منها الناس بمختلف طبقاهتم 

 (. 207، ص1994)احلجي،

(. مدى 174-173ص  ،م1996يذكر بنيامّي )

خطورة انحسار مياه هنر النيل عىل مرص، فقد وجد 

البلد كثري اجلفاف ال يزال فيه مطر وال تتساقط فيه 

ثلوج، ومناخه شديد احلر، ويفيض هنر النيل مرة يف 

العام، فتغمر مياهه من األرايض، ما مسريته مخسة 

زرع  عرش يومًا..، أما إذا قلَّ فيضه فال يكون للناس 

يف ذلك العام، ويصيب البلد قحط شديد عىل حد 

 .قوله

 ،(208، ص1، جم1997 كًم يشري ابن بطوطة )

إىل أن ابتداء زيادته يف حزيران، فإذا بلغت زيادته 

  ستة عرش ذراعًا تم خراج السلطان، فإن زاد ذراعاً 

كان اخلصب يف العام، والصالح التام، فإن بلغ ثًمنية 

لضياع وأعقب الوباء، وإن نقص عرش ذراعًا أرض با

ذراعًا عن ستة عرش نقص خراج السلطان، وإن 

 نقص ذراعّي استسقى الناس وكان الرضر الشديد. 

إذن كان نقص ماء النيل وعدم حدوث الفيضان 

سببًا فعاالً الرتفاع األسعار؛ خصوًصا املنتوجات 

الزراعية، إذ يرتتب عىل ذلك قلة كمية املحاصيل 

حّي استمرت نسبة الرضائب )املكوس( الزراعية يف 

املقررة عىل الفالحّي ثابتة بصورة منتظمة، الوضع 

الذي يتضمن صورة واضحة من اجلور اجلبائي 

واحليف االجتًمعي الذي تعاين منه هذه الفئات من 

، 833-832، ص2ج م،1971املقريزي، الناس )

، 11، جم1956؛ ابن تغري،219-218، ص3ج

؛ 229، ص1، جم1896ياس،إ؛ ابن 65،129ص

 .(260، 264، صم1994احلجي، 
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 م(1348-هـ 749:))1(الطاعون اجلارف-3

نظرًا ألمهية هذا الطاعون كحدث عاملي لفرتة 

العصور الوسطى، فإنه القى عناية خاصة لدى كتاب 

احلقبة مقارنة باألوبئة والطواعّي األخرى الواقعة يف 

-139م، ص2009-2008مزدور، ) الفرتة نفسها

(، فاملصادر العربية أطلقت عىل هذا الوباء العديد 140

من التسميات أمهها: الطاعون اجلارف، الطاعون 

األعظم، الوباء العام، الوباء األول، يف حّي أ طلق عليه 

 LAPESTE) "الطاعون األسود"يف أوروبا اسم 

NOIRE) وكلمة ،PESTE  كانت تطلق قديًًم عىل الوباء

(. من الصعوبة بمكان 51ص م،2002لقطيب،  بو)

تتبع األوبئة واملجاعات كافة التي تعرضت هلا البالد يف 

عرص املًمليك، رغم تعدد املصادر واملؤلفات التي 

                                                 
يعد هذا الطاعون من أعظم األوبئة التي بليت هبا البرشية  (1)

يعد  ،م(1348هـ/749ة العصور الوسطى، إن عام )فرت

يف نظر أغلب الدراسات احلديثة تاريخ والدة الطاعون يف 

احلوض الغريب للبحر األبيض املتوسط فرتة العصور 

الوسطى، يذكر أن مصدر هذا الطاعون الصّي ثم انتقل 

إىل اهلند، وبالد السند، وبالد أزوبك، والقرم، والروم، 

رص ـ أما زمن حدوثه فيذكر أنه ابتدأ ومن قربص إىل م

، م1956ابن تغري، )انظر:  م(.1334هـ/734سنة )

؛ 45، صم1997ابن اخلطيب،  ؛233-195، ص 10ج

، 16؛ البزاز، العدد 173، ص1، جم1988ابن خامتة، 

 .(109ص  م،1991

؛ لكن مما جتدر اإلشارة إليه نظرة الرحالة )2(حتدثت عنها

املغاربة لقسوهتا من ناحية، وما كانت تتعرض له البالد 

مع العلم أن الذي والعباد بسببها من ناحية أخرى، 

عارص هذه األحداث من الرحالة املغاربة هو ابن 

وقد تطابقت  )3(م14بطوطة يف القرن الثامن اهلجري/

يف نقل صور  )4(رؤيته مع الكثري من املؤرخّي املشارقة

هذه الظواهر، وما نجم عنها من آثار وخيمة عىل 

الناحية الديمغرافية، وعىل العمران واالقتصاد عىل حد 

اء، األمر الذي يثري روح اخلوف واجلزع عند سو

، 179ص  ،4ج  (املعارصين، يذكر ابن بطوطة

، يف أوائل شهر ربيع "الوباء املجتاح"حكاية ، )1997

                                                 
راجع جدول األوبئة واألمراض يف القرن الرابع عرش.  (2)

 .(397-377م، ص 1998إلياس نوا، )

لقد كانت رحلة ابن بطوطة هي الرحلة الوحيدة التي  (3)

ذكرت هذا الطاعون كون ابن بطوطة قد عارص هذا 

 إىلثناء عودته أاحلدث وفقد فيه ابنه وزوجته، وقد صادف 

اعتمد ابن  الذي اكتسح العامل. املغرب هذا الوباء،

يقول ابن  فكان ضمن مصادره، اخلطيب عىل ابن بطوطة،

حدث بذلك غري واحد ممن " عن خرب الطاعون:اخلطيب 

يوثق به من أويل الرحلة واجلوالن كالشيخ القايض احلاج 

 ابن بطوطة،)انظر:  ." أيب عبداهلل ابن بطوطة وغريه

م، 1997 ابن اخلطيب، ؛ 326، 325ص ،1ج  ،م1997

 (.67ص

؛ ابن تغري، 770، ص2ج م،1971انظر: املقريزي،  (4)

، م1896،ياسإ؛ ابن 205، 204، ص10ج م،1956

 (.366-361ص م،1994؛ احلجي، 191، ص1ج
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م(، يف الشام ومرص 1348هـ/749األول من سنة )

وانعكاسه عىل احلياة العامة، كًم يقدم لنا إحصائية عن 

 "، يقول ما نصه:أعداد األموات يف كل مدينة عىل حدة

بلغني اخلرب يف حلب أن الوباء وقع بغزة، وأنه انتهى 

عدد املوتى فيها إىل زائد عىل األلف يف يوم واحد 

فسافرت إىل محص فوجدت الوباء قد وقع هبا، ومات 

يوم دخويل إليها نحو ثالثًمئة إنسان، ثم سافرت إىل 

دمشق ووصلتها يوم اخلميس، فانتهى عدد املوتى 

إىل ألفّي وأربعًمئة يف اليوم، ثم سافرت إىل عندهم 

ثم إىل بيت املقدس ووجدت الوباء قد ارتفع  )1(عجلون

، 4م، ج1997. وقد استثنى ابن بطوطة )"عنه

(، بعض علًمء بيت املقدس ومشاخيها من 180ص

ووجدت من كنت أعهده  "انتشار الوباء فيهم بقوله: 

جوار اهلل من مجيع األشياخ بالقدس قد انتقلوا إىل 

تعاىل رمحهم اهلل، فلم يبق منهم إال القليل، مثل 

املحدث العامل اإلمام صالح الدين خليل بن كيلكدي 

العالئي، ومثل الصالح رشف الدين اخليش شيخ زاوية 

م، 1997. ثم ينتقل ابن بطوطة )"املسجد األقىص

(، من مدينة اخلليل عليه السالم إىل 180، ص4ج

                                                 
وقلعتها  يف الشًمل الغريب جلرش، ((ADJLOUNتقع عجلون  (1)

م من 1184-ه580 ةسست سنأ  التي حتمل قلعة الربض 

 سامة،أعز الدين  حد حكام السلطان صالح الدين:ألدن 

كان يف مكان القلعة دير قديم يسكنه نرصاين : نهإوقيل 

 (.87-86ص ،م1962ابن شداد، . انظر:)مه عجلوناس

لوباء قد استرشى هبا حتى مدينة غزة، إذ جيد ا

أصبحت املدينة شبه خالية من كثرة من مات فيها 

ثم رسنا إىل غزة، فوجدهتا معظمها خاليًا من  "بقوله:

كثرة من مات هبا يف الوباء، وأخربنا قاضيها أن العدول 

بع، وأنَّ عدد املوتى هبا  هبا كانوا ثًمنّي، فبقي منهم الر 

 . "انتهى إىل ألف ومائة يف اليوم

مل يكن هذا الوباء قارصًا عىل دولة املًمليك يف بالد 

الشام فحسب؛ ألنَّه مل يكن له نظري يف قسوته ورسعة 

انتشاره يف ربوع البالد واألقاليم، ففي البداية ابتدأ 

الوباء يف القاهرة ومرص بالنساء واألطفال ثم يف الباعة 

واشتد الوباء حتى عجز الناس عن  )2(ثم عموم الناس

رص األموات، ومن ثم انتقل إىل أقاليم األرض رشقًا ح

وقد عرف ذلك الوباء يف  )3(وغربًا وشًمالً وجنوبًا،

                                                 
 /ـه747يف مرص فإن بداياته كانت يف خريف ) (2)

ولزمه أربعة ومخسة أشهر  "أخر أيام التخضري"م(1347

وهو الوقت الذي استغرقه  ،كي ينترش يف خمتلف أنحائها

، 1، جم1853املقريزي، )للوصول إىل بالد الشام. انظر:

 . (413-401ص

ة جائحة الطاعون كانت حوايل ثالثة كيلومرتات إن رسع (3)

يف اليوم، إذ استغرق انتقال الطاعون من القاهرة إىل غزة 

مدة أربعة أشهر، ثم ازدادت رسعة الطاعون عىل ما يبدو 

كلم يف  9.4بمقدار ثالثة أضعاف تقريبًا وبلغت رسعته 

 (.380، صم1998إلياس، ) :اليوم. انظر



 ...ت االقتصادية والكوارث الطبيعية عىل احلياة العامة باملرشقأثر األزما:  نواف عبد العزيز اجلحمة                                             72

ويروي ابن بطوطة  )1( أوروبا باسم الطاعون األسود.

(، أنه كان يموت 181، ص4ج م،1997)

باإلسكندرية يف اليوم الواحد بسبب ذلك الوباء ألف 

بلغ عدد املوتى أيام وثًمنون، أما مدينة القاهرة فقد 

الوباء فيها إىل واحد وعرشين ألفًا يف اليوم الواحد، 

ووجدت من كان هبا من املشايخ الذين عرفتهم قد 

ماتوا. كذلك حيدثنا عن آثار هذا الوباء يف قوافل 

احلجيج املرصية التي مل تسلم من رسيان الداء فيها 

 "حينًم كانت متوجهة إىل األرايض املقدسة فيقول: 

وجد قايض القضاة عز الدين ابن قايض القضاة بدر 

الدين بن مجاعة، قد توجه إىل مكة يف ركب عظيم 

يسمونه الرجبي، بسفرهم يف شهر رجب وأخربت أنَّ 

الوباء مل يزل معهم حتى وصلوا إىل عقبة أيلة، فارتفع 

 (. 181، ص4ج م،1997،)ابن بطوطة "عنهم

اء أو ومن تفحص هذه التفاصيل اخلاصة بالوب

الطاعون الذي تعرضت له بالد الشام ومرص يف سنة 

                                                 
ن أشد األوبئة التي فتكت باإلنسان منذ هذا الطاعون م يعد   (1)

القرن السادس امليالدي، وهو من األمراض املعدية التي 

 Yerisinia pestis. "الربسينيا الطاعونية"تسببها البكرتيا 

وهو حيواين املنشأ ينتقل إىل اإلنسان عن طريق احليوانات 

مصدرًا للعدوى. ومن الطبيعي أن ندرك أن  تعدالتي 

ون مل تكن معروفة يف القرون الوسطى، أسباب الطاع

وليس هناك ما يشري يف تلك الفرتة إىل وجود عالقة ما بّي 

م، العدد 1992فيليب،   ) انظر:هذا الوباء واحليوانات. 

 . (184-181ص،161

م(، يمكن أن تستخلص بعض 1348هـ/ 749)

 املالحظات:

حدوث وفيات عىل نطاق واسع نتيجة هذا  -

الطاعون عىل الرغم من وجود عامل املبالغة والتهويل 

يف األعداد املدرجة ضمن النصوص التي يروهيا ابن 

، مع عدم التسليم )2(بطوطة ومؤرخو العرص اململوكي

بأنَّ هذا الطاعون كان أكثر فتًكا وأرسع انتشارًا يف وفاة 

 . )3(الكثري من املعارصين 

الشلل املالحظ يف احلياة االقتصادية يف املجتمع  -

الشامي واملرصي يف ظل حكم السالطّي املًمليك مع 

 توقف مجيع مظاهر األنشطة االجتًمعية املختلفة. 

لوباء ورسيانه يف مجيع األقاليم شمولية هذا ا -

والواليات واملدن والقرى التابعة للسلطة من دون 

 استثناء. 

                                                 
؛ ابن إياس، 783-772، صم1971انظر: املقريزي،  (2)

، م1956؛ ابن تغري بردي، 192-191، ص1ج م،1896

 (.367ص م،1994؛ احلجي،  213-195، ص15ج

 -ه748 بقى هذا الطاعون يف بالد الشام من نيسان (3)

م أي سنة كاملة 1349 -ه749 حتى نيسان،م1348

السكان تقريبًا، فخلت  3/2كانت كافية للقضاء عىل 

أرض الشام من أكثرية سكاهنا. أما يف مرص فيبدو أن 

رة فكان يموت يف القاه "حجم الضحايا أكثر هوالً 

ومرص ما بّي عرشة آالف إىل مخسة عرش ألفًا نفس كل 

؛ 111-110، ص3ج م،1986ابن حبيب، ) انظر:."يوم

 .(195، ص10، جم1956ابن تغري بردي، 
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انعدام الوعي الصحي الرضوري للحيلولة دون  -

تفيش هذه األمراض، وعدم بذل العناية الالزمة يف 

املارستانات القائمة بتقديم العالج الناجع والدواء 

لدعم املعنوي واملادي املفيد، عالوة عىل إمهال احلكام ل

لتلك املراكز االجتًمعية كي تستمر يف تقديم اخلدمة 

 الالزمة للمرىض الذين لدهيم أمل يف الشفاء. 

إقبال الناس عىل الدين كمنقذ من اهلالك  -

والدمار، وذلك بإراقة اخلمور والكف عن السيئات، 

وإقامة الشعائر الدينية واملحافظة عليها، واإلكثار من 

ات وأعًمل اخلري واإلحسان إىل جانب اإلقبال الصدق

عىل تالوة القرآن الكريم يف املساجد واإلكثار من 

 الصيام. يذكر ابن بطوطة إقبال أهل دمشق عىل 

الصالة والصيام رغبة يف حلول الرمحة والنجدة هلم 

ثم سافرت إىل دمشق ووصلتها يوم اخلميس،  "بقوله: 

، وخرجوا يوم اجلمعة وكان أهلها قد صاموا ثالثة أيام

 فخفف اهلل تعاىل  )1(إىل جامع األقدام..

، 326 ، ص1ج ة،ـــابن بطوط ("الوباء عنهم

1997). 

                                                 
كًم عند النعيمي  باإلفراد)القدم(  وأمسجد األقدام  (1)

كًم يقول اهلروي الذي -الدمشقي يوجد جنوب دمشق

اك قرب موسى بن عمران هن أنَّ يذكر  هذا قوله: إىليضيف 

 ال يعرف قرب موسى أنهويف احلقيقة  لكن هذا غري صحيح،

 وهذا املسجد يوجد اآلن يف قرية جنوب دمشق.

 ؛264هامش  ،325،ص1،جم1997 ،ابن بطوطةانظر:)

 (.93، صم2012اهلروي، 

كذلك حيدثنا عن خرب ذلك الفقري الصائم الذي 

 دخل عليهم بتلك الزاوية فأقام ليله ساجدًا وقائًًم 

وبينًم نحن بتلك  "طالبًا كشف الوباء عنه، يقول:

 ل علينا أحد الفقراء فسلَّم، وعرضنا الزاوية إذ دخ

عليه الطعام فأبى وقال: إنًم قصدت زيارتكم، ومل يزل 

ليلته تلك ساجدًا وراكعًا، ثم صلينا الصباح واشتغلنا 

بالذكر، والفقري بركن الزاوية فجاء الشيخ بالطعام، 

 ودعاه فلم جيبه، فمىض إليه فوجده ميتًا، فصلينا 

 (. 181، ص4م،ج1997)ابن بطوطة،"عليه ودفناه

كًم يذكر ابن بطوطة الوعاظ الذين نذروا يف أيام 

الوباء إعداد الوالئم إذا ما أذهب اهلل عنهم الداء 

وشفاهم، أو إذا مل يدعوا للصالة عىل ميت يف يوم، 

وصنع اخلطيب عز  "وذلك لنيل األجر واملثوبة، يقول:

ن الدين يومًا دعوة ودعاين فيمن دعا إليها، فسألته ع

 سببها؟ فأخربين أنه نذر أيام الوباء، أنه إن ارتفع 

ذلك، ومر عليه يوم ال يصيل فيه عىل ميت، صنع 

الدعوة ! ثم قال يل: وملا كان باألمس، مل أصل عىل 

)ابن بطوطة، "ميت، فصنعت الدعوة التي نذرت!

 (.  180، ص4م، ج1997

يبدو أن األوبئة قد خلقت جمتمعًا خائفًا من العدوى 

مراض، وجعلتهم بذلك ينيبون إىل اهلل تعاىل، واأل

ويتوبون إليه إليًمهنم بأنَّ األمراض مثلها مثل 

املجاعات، إنًم هي عقاب إهلي، وهلذا كانت اجلوامع 

والزوايا ونذور األولياء مالًذا هلم بطلب االستشفاء هبا. 
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 كًم أنَّ األوبئة التي تؤد ي بحياة اخلاصة والعامة قد أدت 

وث تراجع كبري يف احلياة العلمية من خالل اىل حد

 الذي  "الطاعون"موت العلًمء هبا، خصوصًا ذلك 

ت العامل بأرسه، فحصدت  مثل كارثة إنسانية عمَّ

 األرواح، ومل ينج منه إال القليل، فالطاعون مل يكن 

حدثًا اختص بمنطقة دون غريها، كغريه من األحداث 

 ة فرتة التي حدد املؤرخون من خالهلا هناي

العصور الوسطى، فهذا الطاعون كان حدثًا عامليًا عمَّ 

 عامل العصور الوسطى بأرسه، وهلذا يستحق أن 

ذهب  "يكون مؤرشًا عىل هناية العصور الوسطى؛ ألنه 

، "بأهل اجليل، وطوى كثرًيا من حماسن العمران وحماها

 )1( عىل حد تعبري ابن خلدون عن هذا احلدث.

 

 ةـــــــخامت

م يمكن استخالص ما ييل: من  كل ما تقدَّ

إنَّ الصورة التي يرسمها الرحالة بنيامّي يف  -

رحلته هذه اىل املرشق ترتبط باملرجعية الذهنية، 

وخالصة اهتًممه التي تتلخص يف حماولة الرتكيز عىل 

ذكر ووصف كل ماله عالقة باليهود واليهودية وهو 

هذا العامل القصد من الرحلة. وعىل الرغم من طغيان 

                                                 
عىل  ،م(1348هـ/749أتى الطاعون اجلارف لسنة ) (1)

دمته ملا نزل والديه، وقد خصص فقرات باكية يف مق

بالعمران رشقا ًوغربًا يف املائة الثامنة بسبب هذا الطاعون 

الطنجي، )انظر:  الذي طوى كثري من حماسن العمران.

 . (65-64ص  م،2004

عىل نص الرحلة، فهناك بعض اإلشارات التي ركز 

عليها والتي يمكن أن تفيد الباحث يف موضوع  ذكر 

النشاط الزلزايل وآثاره يف مناطق املسلمّي والصليبيّي 

خالل النصف الثاين من القرن السادس اهلجري 

 م(.12)

م الرحالة بنيامّي يف رحلته إشارتّي مهمتّي   - قدَّ

ثري التدمريي الذي أحدثته الزالزل يف محاة عن التأ

م حتديًدا معينًا لعدد الذين 1157-ه552) م(، وقدَّ

تلوا من جرائه كًم تناول ما أحدثته الزالزل يف  ق 

طرابلس يف مرحلة الحقة، وبمقارنة نص بنيامّي مع 

النصوص املرشقية تبّي لنا مدى مبالغته لتحديده 

لزلزالية عىل نحو ألعداد القتىل من جراء اهلزات ا

خاص، إال أهنا تفيد من حيث إهنا ت ظهر لنا ظاهرة 

 اخلراب وتراجع املدن حينذاك.

إنَّ ابن بطوطة بالرغم مما دونه من مالحظات  -

فإنه مل يلتفت مهمة حول بعض املستويات االجتًمعية، 

إىل ما كان جيري يف مرص والشام يف ظل السيطرة 

اململوكية من حتوالت اجتًمعية وسياسية جارفة 

عصفت بالكثري من الثوابت الدينية والقواعد 

دت معظم املصادر  األخالقية، وهي التحوالت التي أكَّ

التارخيية أهنا كانت السبب فيًم آلت إليه األوضاع 

شام من اضطراب واختالل مست العامة يف مرص وال

البنية الديمغرافية واالقتصادية واملجتمع عىل حدٍّ 

 سواء.
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كانت ظاهرة غالء األسعار يف األسواق نتيجة  -

يف النقد، حيث تضطرب حالة  فحتمية للتزيي

املعامالت التجارية بسبب تناقص الذهب يف خزانة 

ملواد الدولة، فيكثر التهالك عىل رشاء البضائع ال سيًم ا

الغذائية الرضورية، األمر الذي سبب ارتفاع األسعار. 

ولوحظ ارتباط الوضع االقتصادي يف األقاليم املرشقية 

اململوكية بعضها ببعض، فعندما حيدث غالء يف الشام 

 يمتد تأثريه إىل مرص فرتتفع األسعار.

لئن رسم لنا ابن بطوطة صورة قامتة عن   -

ائجه عىل املنظومة الطاعون اجلارف الذي كانت نت

الديمغرافية وخيمة، فإنَّ املرشق قد عرف بعد هذا 

الطاعون فراغًا سكانيًا يف املدن الكربى، وحسبنا يف 

ذلك ما ذكره ابن بطوطة عن أعداد املوتى بمرص 

ر  د  والشام يف اليوم الواحد جراء هذا الوباء والذي ق 

بألوف، وعالوة عىل هذا مل تكن مدن املرشق قد 

دت فيها صورة املوت بسبب هذا الوباء آنذاك، جتس

وإنًم القرى واألرياف فيه أيًضا تعرض أهلها للفناء 

 نتيجة هذا الوباء.

إذا قابلنا املعلومات يف رحلتي ابن يونة وابن  -

بطوطة مع املصادر املرشقية، نجد التطابق وعدم 

التناقض، عىل الرغم من قلة النصوص التي ذكرها 

زمات والكوارث وآثارها؛ ولكنها الرحالن عن األ

ن الدارس من معرفة  معلومات مركزة وغنية متك 

 األوضاع العامة يف هذه املدة التارخيية.

 قائمة املصادر واملراجع

 القرآن الكريم. -

 الكتب العربية: -أ

. الكامل يف التاريخ. ابن األثري، عز الدين حممد اجلزري

 م.1929: حتقيق عبد لوهاب النجار.ط القاهرة

، اإلحاطة يف أخبار غرناطة. ابن اخلطيب، لسان الدين 

 م.1974، ط. القاهرة:11حتقيق حممد عنان، م

مقنعة السائل عن املرض . ابن اخلطيب، لسان الدين

فرانكفورت: منشورات معهد العلوم  اهلائل.

 م.1997العربية اإلسالمية، 

تاريخ الدول . ابن الفرات، حممد بن عبدالرحيم

حتقيق حممد حسن الشًمع، ط. البرصة:  لوك.وامل

 م.1976

تاريخ الدول . ابن الفرات، حممد بن عبد الرحيم

حتقيق قسطنطّي زريق ونجالء عز  وامللوك.

 م.1939الدين.بريوت:

. حتقيق ذيل تاريخ دمشق. ابن القالنيس، أبو يعيل محزة

 م.1983أميد روز وسهيل زكار، ط. دمشق: 

بدائع الزهور يف وقائع . دابن إياس، حممد بن أمح

 م.1896القاهرة: الدهور.

حتفة . ابن بطوطة، حممد بن عبداهلل اللوايت الطنجي

 النظار يف غرائب األمصار وعجائب األسفار.

قدم له وحققه ووضع   خرائطه وفهارسه عبد 

اهلادي التازي. الرباط: مطبوعات أكاديمية 

 م.1997هـ/1417اململكة املغربية، 

النجوم الزاهرة . بردي، مجال الدين يوسف ابن تغري

 م.1956ط القاهرة: يف ملوك مرص والقاهرة.
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تذكرة باألخبار عن . ابن جبري، حممد الكناين البلنيس

)طبع باسم رحلة ابن جبري(. اتفاقات األسفار 

 .ت.د العريب، الرشق دار: لبنان –بريوت 

تذكرة النبيه يف أيام . ابن حبيب، احلسن بن عمر

حتقيق حممد أمّي. مرص: اهليئة نصور وبنيه. امل

 م.1986-1976العامة للكتاب، 

الدرر الكامنة يف أعيان املائة  .ابن حجر، أمحد عيل

 م.1966القاهرة: الثامنة.

حتصيل غرض القاصد يف . ابن خامتة، أمحد بن عيل

نرش ضمن كتاب: عبد  تفضيل مرض الوافد،

ندلس. الكريم اخلطايب، الطب واألطباء يف األ

 م.1988، بريوت: دار الغرب، 1ط

التعريف بابن . ابن خلدون، عبد الرمحن بن حممد

)طبع باسم رحلة  خلدون ورحلته غربًا ورشقاً 

ابن خلدون(، حتقيق حممد بن تاويت الطنجي، 

 م.2004. بريوت: دار الكتب العلمية، 1ط.

تاريخ ابن خلدون . ابن خلدون، عبدالرمحن بن حممد

 وديوان املبتدأ واخلرب يف أيام العرب املسمى العرب

والعجم والرببر ومن عارصهم من ذوي 

. حتقيق حممد اإلسكندراين. السلطان األكرب

 م.2006بريوت: دار الكتاب العريب، 

ابن خلكان، أبو عباس شمس الدين أمحد بن حممد بن 

. حتقيق وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان. أيب بكر

 م.1968ت: دار الثقافة، إحسان عباس. بريو

فوات الوفيات . ابن شاكر الكتبي، حممد بن أمحد

حتقيق حممد حميي الدين، ط.  والذيل عليها.

 م.1951القاهرة: 

الكواكب الدرية يف . ابن قايض شهبة، تقي الدين

حتقيق حممود زايد، ط. بريوت:  السرية النورية.

 م.1971

. العربلسان . ابن منظور، أبو الفضل مجال الدين

 م.1968بريوت: دار صادر، 

مفرج الكروب يف تاريخ بني . ابن واصل، مجال الدين

حتقيق مجال الدين الشيال. ط. القاهرة:  أيوب.

 م.1953

الروضتّي يف تاريخ الدولتّي . أبو شامة، شهاب الدين

. حتقيق حممد حلمي. ط. النورية والصالحية

 م.1962القاهرة: 

طاعون األسود باملغرب يف ال". البزاز، حممد األمي

جملة كلية اآلداب، الرباط،  ." 14القرن 

 م(. 1991(، )16العدد)

. حتقيق سنا الربق الشامي. البنداري، الفتح بن عيل

 م.1979فتحية النرباوي. القاهرة: 

األزمات االقتصادية واألوبئة يف . البييل، محد بركات

 م.1986. القاهرة: مكتبة الرشوق، مرص

رحلة ابن يونة إىل بالد الرشق . بنيامي بن يونة التطييل،

. ترمجها وعلَّق عىل حواشيها عزرا اإلسالمي

 م.1996. بريوت: دار ابن زيدون، 1حداد، ط



 77                         (هـ1440م/2019جامعة امللك سعود، الرياض )،  2ع  ،31مجملة اآلداب، 

)تاج  الصحاح. اجلوهري، أبو النرص إسامعيل بن محاد

اللغة وصحاح العربية(. حتقيق أمحد عبد الغفور، 

 .م1984. بريوت: دار العلم للماليّي، 3ط

 أحوال العامة يف حكم املًمليك. احلجي، حياة نارص

. 2ط (.1382 ـ1279 هـ/784 -678)

 م.1994دار القلم للنرش،   الكويت:

 حمارضات تاريخ األمم. اخلرضي بك، حممد

 .بريوت: دار املعرفة، د.ت اإلسالمية.

. االعتبار كتاب.أسامة بن منقذ الكناين، الشيزري

دار  :بو ظبي.أ1ط حققه عبد الكريم األشرت،

 م.2009 ،السويدي للنرش

نور الدين حممود زنكي شخصيته الصاليب، عيل حممد. 

دار األندلس اجلديدة،  القاهرة: وعرصه.

 م.2008

. بريوت: دار العلم القاموس املحيط. الفريوز آبادي

 للماليّي، د.ت.

عيون . املقديس، شهاب الدين عبدالرمحن بن إبراهيم

الروضتّي يف أخبار الدولتّي النورية 

 م.1991 .والصالحية

اتعاظ احلنفاء بأخبار األئمة . املقريزي، أمحد بن عيل

لشيال. . حتقيق مجال الدين االفاطميّي اخللفاء

 م.1967القاهرة:

. السلوك ملعرفة دول امللوك. محد بن عيلأاملقريزي، 

. 3،4. حتقيق حممد مصطفى زيادة.ج1،2ج

-1939حتقيق سعيد عبد الفتاح عاشور،

 م.1971

املواعظ واالعتبار بذكر اخلطط . املقريزي، أمحد بن عيل

 م.1853القاهرة:واآلثار.

معرفة  اإلشارات إىل. يب احلسن عىلأاهلروي، 

حققها وقدم هلا نواف عبد العزيز  .الزيارات

مكتبة ومركز فهد  :الكويت.1ط ،ةاجلحم

 م.2012، الدبوس

جوائح وأوبئة مغرب عهد . بو لقطيب، احلسي

الدار البيضاء: النجاح اجلديدة،  املوحدين.

 م.2002منشورات الزمن، 

أخبار األوبئة واألمراض يف ". حدادي، أمحد

جامعة حممد  ."ة املغربيةالرحالت السفاري

 (. 2001(، )3األول. جملة كنانيش، العدد )

الوثائق السياسية واإلدارية للعهود . محادة، ماهر

. ط. بريوت: الفاطمية واألتابكية واأليوبية

 م.1984

. ندوة الرحلة بّي رحلة بنيامّي التطييل. شحالن، أمحد

الرشق والغرب. الرباط: منشورات جامعة حممد 

 م.2003س، اخلام

النشاط الزلزايل يف بالد الشام يف . عوض، حممد مؤنس

-1156هـ(، ) 554 -551املرحلة من )

وآثاره يف مناطق املسلمّي والصليبيّي  (،1159

عّي شمس، القاهرة. مركز بحوث -كلية اآلداب

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%8A
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(،      140الرشق األوسط، سلسلة دراسات )

 م(.1993)

ل يف بالد مصادر تاريخ الزالز. عوض، حممد مؤنس

الشام يف النصف الثاين من القرن السادس 

 -هـ 598-551اهلجري/الثاين عرش.م )

عّي شمس،  -كلية اآلداب م(،1156-1202

القاهرة. مركز بحوث الرشق األوسط، سلسلة 

(، 120دراسات عن الرشق األوسط )

 م(.1992)

املناخ واألسعار واألمراض يف بالد . فادي إلياس نوا

-1250ه/922-648) املًمليكالشام يف عهد 

 م.1998م(. بريوت: 1516

أمراض الفقر يف دول العامل الثالث. . فيليب، عطية

(، 161، الكويت، العدد )سلسلة عامل املعرفة

 م(.1992)

. ترمجة صالح تاريخ األدب اجلغرايف. كراتشكوفسكي

 م.1963الدين هاشم. القاهرة: 

)ابن  ربذكريات ومشاهري رجال املغ. كنون، عبداهلل

بطوطة(. منشورات املنظمة اإلسالمية ـ ايسيكو 

 م.1996ـ 

املجاعات واألوبئة يف املغرب األوسط . مزدور سمية

.جامعة (1520-م1192هـ/927-هـ 588)

منتوري. كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، 

 م.2009-2008هـ/ 1430- 1429قسنطينة:

. نور الدين حممود سرية مؤمن صادق. مؤنس، حسي

 /ـه1408 جدة: الدار السعودية للنرش،

 م.1987

معجم البلدان، ط.  شهاب الدين.، ياقوت احلموي

 بريوت، د.ت.

 

 الكتب األجنبية: -ب

GiBB. A.R Hamilton, The travels of Ibn Battuta, the 
Hakluyt society, (1959) & Combridge, 1958.   

  
Ruhricht(R.) Ges shichte des Ken greiche Jerusalem, 

Innsbrucr (1889).P. 290, note. 
 
William of Jyre, A history of the deeds hone begond 

Thesea, vol.II, Trans.by Babcok and Krey, New York 
(1943), p.370. 
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