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الكىراث الطبيعيت وانعكاساتها على احلياة االجتماعيت يف
دياىل

يف العصىر االسالميت

الدكتور
احمد اسماعيل عبد اهلل الجبوري
مركز دراسات الموصل
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المقدمة

كان لمكوارث الطبيعية تاثير كبير عمى الحياة العامة في العراق واالقاليم التابعة له ومنهاا
منطقااة دي االى ،وذلااال النهااا تحاادث اب ارار كبي ارة عمااى االقت اااد ا اواء كااان باااب

القباااء عمااى

اعااداد كبي ارة ماان االي اادي العاممااة او تاادمير المن ا اأت وماان اباارز ك ااذ الك اوارث وا طركااا االوب ااة

واالم اراض المعديااة التااي تحاادث اب ا ار اًر ب ارية ااايمة ماان اارع فتكهااا بالناااس وااارعة انت اااركا

بياانهم ،وتاااتي ال ازالزع لتحاادث دمااا اًر ااامرً عمااى البيااوت فااي الن اواحي الماديااة والب ارية عمااى حااد

اواء.

وماان الك اوارث ال طي ارة ال ناااس وانحباااس المطاار وذلااال يعنااي مااوت المزروعااات وبالتااالي

قتمها مما يتاب

في حدوث ازمة غذا ية وارتناع اااعاركا وربماا حادوث م اعاة تنتاال باالكثير مان

الناس والحيوانات ،اما النيبانات فهي اال رى ال تقع أناً عن اابقتها من رع اغاراق المازارع
والدور واالرابي الم اورة لها ا ة اذا كانت االرض منباطة مثع ديالى.

ومن الكوارث اال رى التي ال يمكن اغنالهاا ااقوط الاثمي غيار المتوقاخ وان نااض در اات

الحا اررة ممااا ياالدي الااى كارال عاادد كبياار ماان المزروعاات وارتنااع در ااات الحا اررة والاريف العا اانة
وال راد مما يمكن ان يهدد حياة كذا االناان عمى و ه البايطة .يتبمن البحث النقرات الر ياية

التالية :

أوالً  :منطقة ديالى في الع ور االارمية.

ثانياً  :الكوارث الطبيعية وتاثيركا عمى منطقة ديالى وكي :
- 8االوب ة.
- 2الزالزع.

- 3النيبانات.
- 4ال ناس.
- 5ال راد.

- 6كوارث ا رى.
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اوالً  :منطقة ديالى في العصور الوسطى

لقااد و ااس لنااا ال لرافيااون العاار والماااممون الم ادن والقاارى التابعااة لمنطقااة ديااالى فااي

الع اور االااارمية ،وت ااع الااى ال انا

ال ارقي ماان بلااداد ولكان ماان ال ااع

عدد القرى التابعة لها ( )81قرية( ،)2ومن اكم كذ المدن والقرى كي :

تحدياادكا( ،)8وبما

 -1بعقوبة

لقد و نها ياقوت الحموي "بانها قرية كبيرة كالمدينة بها عدة حمامات ومااا د وااوقان،

وكااي كثيارة االنهااار والبااااتين ،وااااعة النواكااه متكاثنااة الن ااع وبهااا رطا

وليمااون يباار بحااانها

و ودتها المثع وتبعد عن بلداد ع رة ف اراا ( ،")3مان اعمااع طرياق ارااان وكاي راكباة عاع نهار

ديالى من انبه اللرباي ونهار ماوالء ي اري فاي وااطها وعماى اانبي النهار ااوقان وعمياه قنطارة
وعمى ظهر القنطرة يت ع بين الاوقين والانن ت ري تحت القنطرة الى با ا ار وغيركا من القارى

ويناا

اليهااا عاادة عمماااء ماانهم ابااو الحااان محمااد باان الحااان باان حماادون وقتااع بحماوان فااي ااهر

ربيخ االوع انة  431كا8138 /م وكي التي ذكركا الحيص بيص في راا مه الابخ(.)4
 -2البندينجين (مندلي حالياً)

وكي بمدة م هورة في طرس النهروان من اعماع بلداد وقاع العماد بن كامع البنادرني ي،

وكي متنرقة غير مت مة البنيان واكبر محمة فيها يقاع لها (باقطنايا) وبها اوق ودار امارة و رج

منها مق من العمماء محدثون و عراء وفقهاء وكتا (.)5
 -3المدائن

وكااي االن بمياادة اابيهة بالقريااة قريبااة ماان بلااداد عمااى بعااد اااتة ف ارا ا واكمهااا فرح ااون

يزرعااون ويح اادون واللال ا

عمااى اكمهااا الت اايخ عمااى مااذك

االماميااة وبالمدينااة ال ارقية قاار

االيوان قبر ال حابي اممان الناراي (ربي اهلل عنه) وعميه م هد يزار الى الوقت الحابر(.)6
 -4دير العاقول

بااين ماادا ن كااارى والنعمانيااة بينااه وبااين بلااداد ماااة ع اار فرا ا اً عمااى اااطيء د مااة

كااان ،فامااا االن فبينااه وبااين د مااة مقاادار ميااع ،وكااان عنااد بمااد عااامر واا اواق ايااام كااان النهااروان

عام اًر فاما االن فهو بمنرد في واط البرية(.)7
 -5همانية
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قريااة كبيارة كالبماادة بااين بلااداد والنعمانيااة فااي واااط البريااة لاايس بقربهااا اايء ماان العمااارات
وكي بنة د مة وقد نا

اليها قوم من الكتا

واالعيان(.)8

 -6عكب ار

و ااس المقدا ااي عكبا ا ار بانه ااا "كبيا ارة ع ااامرة" ،كثيا ارة النواك ااه ،ي اادة االع ااا  ،ااارية(،)9

وا اابحت كااذ المنطقااة مه ااورة بعااد ان غياار د مااة م ا ار نحااو ال اارق بااين عكبا ار وأوانااا وقااد اماار
ال مينة الماتن ر باهلل انة  689كا8222/م بحنر ترع ديدة الرواء المناطق اال رى التي ادت

الااى تحااوع د مااة وقطااخ الماااء عنهااا ،وكااذا ياادع عمااى ان كااذا التحااوع ادى الااى ا اراج عكب ا ار ماان
حوض ديالى انة  628كا8231/م(.)81

 -7جرجرايا

بماادة ماان اعماااع النهااروان االااانع بااين وااااط وبلااداد ماان ال ان ا

ال ارقي كاناات مدينااة

و رب اات م ااخ م ااا اار م اان النهروان ااات وق ااد اارج منه ااا ماع ااة م اان العمم اااء وال ااعراء والكت ااا

والوزراء(.)88

 -8النهروان

وكااي ثرثااة نهروانااات ،االعمااى ،واالواااط ،واالااانع ،وكااي كااورة وااااعة بااين بلااداد ووااااط

في ال ان

ال رقي ،حدكا االعمى تت ع ببلداد وفيها عدة برد ومتواطة فيهاا اااكاس و ر ارياا

قز(.)82
وال افية ودير ّا
 -9الدسكرة

قرية فاي طرياق ارااان قريباة مان اهربان وكاي دااكرة المماال كاان كرماز بان ااابور بان

أرد ير بن بابال يكثر المقام بها ،فاميت بذلال(.)83
 -11شهربان

قريااة كبيارة عظيمااة ذات ن ااع وبااااتين ماان ناواحي ال ااالص فااي ارقي بلااداد و اارج منهااا

قوم من اكع العمم(.)84
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 -11براز الروز (بمدروز حالياً)

ماان طااااايي الا اواد ببلااداد ماان ال ان ا

ابنية ميمة(.)85

ال ارقي ماان ااااتان اامذقباذ وكااان لممعتبااد بااه

 -12اسكاف بني الجنيد

كانوا رلااء كذ الناحية وكاان فايهم كارم ونباكاة فعارس الموباخ بهام وكاو اااكاس العمياا

من نواحي النهروان بين بلداد ووااط من ال ان

ال رقي(.)86

 -13طريق خراسان

واليااة كبي ارة مركزكااا مدينااة بعقوبااة وماان الماادن التابعااة لهااا بااا ار و ااهربان وطااابق ومهااوذ

ومن اعمالها ثمانون قرية وتتبعها ارابي مدينة النهروان والتي كانت محاوبة من ارابي موالء

التابعة لبعقوبة(.)87
 -14الخالص

اااام كااورة عظاايم ماان ارقي بلااداد الااى اااور بلااداد وكااذا اااام محااد\ث لاام ا ااد فااي كت ا

االوا ع وال ت نيس وانما كو اليوم م هور ،ولعمي اك س عن اببه ،وو دت في كتا
نهر ال الص ،كو نهر المهدي(.)88

الاديرة اناه

 -15خانقين

بمدة من نواحي الااواد فاي طرياق كماذان مان بلاداد بينهاا وباين ق ار ايرين ااتة ف اراا

لماان يريااد ال باااع ،وماان ق اار اايرين الااى حماوان اااتة ف اراا  ،وب ااانقين عااين ننااط عظيماة كثيارة

الد ع وبها قنطرة عظيمة والمرور بها من رااان الى بلداد(.)89
 -16جموالء

طاوج من طااايي الاواد في طريق رااان بينها وبين انقين ابعة فراا  ،وكو نهار

عظاايم يمتااد الااى بعقوبااة وي ااري بااين منااازع اكااع بعقوبااة ويحمااع الااانن الااى با ا ا ار وبهااا كاناات

الواقعة الم هورة عمى النرس لمماممين انة  86كا637 /م(.)21
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ثانياً  :الكوارث الطبيعية وتاثيرها عمى منطقة ديالى وهي :

 -1االوبئة

لموباااء تاااثير ا اايء ااداً عم ااى الحياااة اال تماعي ااة واالقت ااادية والاياا ااية ،فمااوت الع اادد

الكبير من الناس يقبي عمى االيدي العاممة فتترال االرض بر حارث وال زرع وحادث ذلاال عنادما
انت ر الطاعون فانت رت الم اعة في العراق ومناطق ا رى من ارض ال رفة العبااية فني انة

 867كا /م782م كان الوباء في بلداد ومنطقة ديالى والب رة وانت ر بين الناس اعاع ديد(،)28
وفي الن س الثاني من القرن الثالث اله ري وفي انة 258كا878 /م انت ر وباء عام في بلداد

ومنطقة ديالى ووااط وكان وقعه ديداً داً ،فهو لم يتارال العادد الكبيار مان النااس ماوتى باع اثار

عمى ال وان

اال رى لمدولة(.)22

ولقد كان القام ال رقي من بلداد يقخ بمن منطقة ديالى في الع ور االاارمية ولقار

منطقة ديالى من بلداد فانها تتاثر بارعة مما يحدث فاي بلاداد مان ازماات وفاتن واماراض وزالزع
فنااي ااانة  331 – 329كا ا948 – 941/م ظهاار ماارض الحميااات فااي بلااداد والمناااطق الم اااورة
لها(.)23

وفاي ااانة  334ك ا945/م ا ااتد اللاارء فااي العاراق ومنهااا منطقااة ديااالى حتااى عاادم الناااس

ال بز ،واكع الناس الموتى والح يش والميتة ،وكانات الداباة اذا ارثات ا تماخ عماى الاروث ماعاة
فنت و ولقطوا ما ي دون من عير فاكمو  ،ولحق الناس مان اراء ذلاال فاي اح ااءكم اورام وماات

اكثركم ،ومنهم من ظهر في الطريق وكو في ا ر رمق ي رخ – ال وع – ال وع – الى ان ااقط

ويمااوت ،وكااان االناااان اذا و ااد الياااير ماان ال بااز اااتر تحاات ثيابااه وف ااً ماان ان ياااتم
ولكثرة الموتى وانه لم يمحق دفنهم كانت الكار

منااه،

تاكاع لحاومهم وكاا ر الباعناء والنقاراء مان اكاع

ديالى الى بلداد والب رة متابعين الكع التمر فمات اكثركم في الطريق ومن و ع منهم مات بعد
فترة ق يرة ،وو دت امراة قد ارقت

بياً ف وته وكو حي في تنور فاكمت بعض وظنر بها وكي

تأكااع الاابعض الباااقي فباربت عنقهااا ،وكاناات الاادور والعقااارات تباااع بالرغنااان ويا ااذ الاادال ع بحااق
داللته بعض ذلال ال بز وو دت امراة ا رى تقتع

منهن(.)24

ابيان وتااكمهم ثام ف اا ذلاال بيانهن فقتمات عادة

وظهر مرض الحميات في بلداد ومنطقة ال بع

دي ااالى ق ااد ت اااثرت لقربه ااا م اان المنطق ااة ا ااة وان ا ااب

()25

اانة  347ك ا958/م والباد ان منطقاة

ك ااذا الوب اااء ك ااو االزم ااة اللذا ي ااة با ااب

ال نا اااس ،وكا ااذلال ن ا ااد ان منطقا ااة ديا ااالى م ا ااهورة بانت ا ااار ما اارض المرريا ااا فيها ااا نتي ا ااة كثافا ااة
المزروعات واال

ار فيها(.)26
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وفي انة  453كا8168/م كاان فاي عماوم الابرد ومنهاا منطقاة دياالى غارء اديد و ارج
الناااس الااى

اارة االاتاااقاء ولكاان اهلل ااابحانه وتعااالى لاام يناازع المطاار وتبااخ كااذا ال ناااس وباااء

عظاايم فااي الع اراق وباارد ال ااام والمو ااع وبمااد ال بااع و اراااان وغزنااة والهنااد وكثاار المااوت بااين

الناس(.)27

وكنالااال اماراض عامااة ت ااي

الناااس مثااع ال اادري الااذي انت اار فااي العاراق ااانة 499ك ا/

8816م وبا ا ايا معظمه ااا م اان ال اابيان وذل ااال لا اارعة انت ااار الع اادوى بي اانهم( .)28وف ااي ا اانة
731كا ا8329 /م كااان اللاارء المناارط والوباااء ال ااديد فااي بلااداد وديااالى حتااى اكااع الناااس ال يااس
وبيخ كر الحنطة بثرثما ة دينار(.)29

وزادت البا قة االقت ادية فاي بارد الم ارق ب اور عاماة والعاراق ب اورة ا اة ومنهاا

منطق ااة دي ااالى بع ااد وف اااة الا اامطان اب ااي ا ااعيد ا اار ا اارطين االيم ااانيين وبا ااب

الح اارو ب ااين

الطاامعين باالعرش و اهد العاراق أااوأ االزماات االقت ااادية حياث اااتمرت الم اعاة فياه اكثار ماان
ع ر انوات ،وا تد اللرء في بلداد والمو ع انة  738كا8327/م(.)31

وفااي ااانة  743 – 741كا ا8342 – 8339 /م كااان اكااع الع اراق فااي غاارء وكاارج وفااي

برد الم رق حتاى بياخ رطاع ال باز بالم اري ثمانياة د اركام فباة ،واكمات ال ياس وفنيات الادوا ،

وو س ابن ح ر كذا اللرء "وبيعت لحوم االدميين في االاواق ه اًر ودام اتى ا هر"(.)38

وف ااي ا اانة  746ك ا ا8346 /م ك ااان وب اااء الط اااعون الع ااام ال ااذي ع اام الع ااالم ومن ااه العا اراق

ومنطقاة ديااالى والااذي لام يااامخ مثمااه حتاى قيااع انااه ااب
والوحوش والكر

لم تامم منه(.)32

مااوت ن ااس ااكان العااالم حتااى الطيااور

وظه اار وب اااء الط اااعون ما ارة ا اارى ا اانة  749ك ا ا 8348/م م ااخ غ اارء ااديد ع اام ال اابرد

ميعاً( .)33وفي انة  764كا8363/م ظهر وباء الطاعون في العراق عاماة ومنهاا منطقاة دياالى

وقد كمال باببه مق كثير وتكرر ظهور انة  799 – 792كا8397 – 839/م(.)34
 -2الزالزل

الزلزلااة فااي كاارم العاار تحريااال ال اايء( ،)35ورد ذكاار الزلزلااة فااي الق اران الك اريم فااي قولااه
ال ِْ
ُث
ان َماا لَ َهااَ ،ي ْو َم ِئ ٍاذ تُ َحاد ُ
ض ِزْل َازلَ َهاَ ،وأ ْ
ض أَثْقَالَ َهاَ ،وقَ َ
َخ َر َج ْت ْاْل َْر ُ
تعاالى " إِ َذا ُزْل ِزلَ ْت ْاْل َْر ُ
نس ُ
اْل َ
()36
اج َا ُة ،تَتْبعهااا ر ِ
الر ِ
َخ َب َارَهاااِ ،بان ر
اف ر
أْ
َن َرربا َ
اك أ َْو َحااى لَ َهااا" وفااي قولااه تعااالى " َيا ْاوَم تَْر ُجا ُ
الرادفَا ُةُ ،قمُااو ٌ
َُ َ
اج َ ٌة ،أ َْبصارَها َخ ِ
َي ْوم ِئ ٍذ َو ِ
اش َع ٌة"(.)37
َُ
َ
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واالناااان كااان ومااازاع يعتقااد ان اااب

ال ازالزع م هااوع يكتننااه اللمااوض وذلااال الن بدايااة

ح اادوثها االعم اااق الا ااحيقة ف ااي ب اااطن االرض وبالت ااالي ك ااي بعي اادة وم هول ااة ع اان نظ اار االنا ااان
ومرحظاته ،واالعتقاد الاا د ان الزالزع عقا

رباني لرناان(.)38

ولقاار منطقااة ديااالى ماان بلااداد فاان الازالزع التااي ت اايبها حتمااً يكااون تاثيركااا كبيا اًر عمااى

كذ المنطقة فني انة  346كا859/م بر زلازاع العاراق با معاه واااتمرت كاذ الازالزع اربعاين
يوما ااً متناوت ااة ف ااي ال اادة ب ااين ي ااوم وا اار فلا اارت المي ااا وا ااقطت المن ااازع وكم ااال ع اادد كبي اار م اان

الناس(.)39

وفاي يااوم عرفاة ماان اانة  588ك ا8888/م باربت العاراق وال زيارة ومناااطق ا ارى زلزلااة

قويااة اااقطت فيهااا المنااازع فااي ال ان ا
وال ان

ال رقي ومنطقة ديالى(.)41

اللربااي ماان بل اداد ولاام تح ااى ال اااا ر فااي كااذا ال ان ا

وفااي ااهر ربيااخ االوع ماان ااانة  591ك ا8893 /م كاناات بااال زيرة والعاراق زلزلااة اااقطت

من اثركا ال بانة التي عند م هد االمام عمي بن ابي طال

(كرم اهلل و هه)(.)48

وفي انة  611كا8213/م حدثت زلزلة عظيماة فاي العاراق ومنهاا منطقاة دياالى واحادثت

اب ار اًر ايمة في االوراح والممتمكات(.)42

وفي انة  791كا8388/م حدث زلزاع ديد فاي بلاداد والمنااطق الم ااورة ومنهاا منطقاة

دي ا ااالى وادى ال ا ااى ك ا اادم بع ا ااض ال ا اادور ،واعقب ا ااه كط ا ااوع امط ا ااار غزي ا ارة زادت ف ا ااي ا ا ار ال ا اادور
واالاواق(.)43

 -3ال يضانات

تعاارض العاراق وا اربااي ا اارى ماان ارض ال رفااة العبااااية الااى فيبااانات كااان لهااا تاااثير

وابف عمى الحياة العامة في بلداد ومنطقة ديالى فناي اانة  215ك ا821/م ارتناخ منااو المااء

فااي نهاار د مااة فهاادم الكثياار ماان المنااازع عمااى بااناس نهاار د مااة( ،)44واال اربااي الزراعيااة كااي
المتب اارر االوع ف ااي النيبا ااانات النبا اااطها وأننتاحها ااا ام ااام ميا ااا االنه ااار حي ااث غم اارت المياااا

األ اربااي الزراعيااة الممتاادة بااين بلااداد وديااالى ووااااط واغرقاات كاااكر( ،)45وقطيعااة ام عناار ااانة
 216كا 922/واتمنت الكثير من المحا يع الزراعية(.)46

وفااي ااانة  381ك ا922/م ازداد مناااو د مااة الااى ثمانيااة ع اار ذ ارعااً ون ااس فارتنعاات

الميا واغرقات المنااطق الزراعياة باين بلاداد ودياالى وواااط فاي ال انا
وااا ااط وح ا ادكا اا اابعة ع ا اار بثق ا ااً ،وكا ااان ن ا ااي

الزراعية(.)47

ال ارقي وانبثاق فاي مديناة

القا اارى لها ااذ المنطقا ااة اللا اارق وتما ااس اال اربا ااي
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ال ارقي ماان بلااداد والااذي يقااخ باامن منطقااة ديااالى والمناااطق الم اااورة لااه

ااانة  367ك ا977/م عناادما زادت ميااا د مااة زيااادة كبيارة فااانن ر بثااق فااي انبهااا ال ارقي واغاارق
الدور واالرابي الم اورة له(.)48

وفي انة  418كا8188/م زادت ميا د مة احدى وع رين ذراعاً وغارق كثيار مان بلاداد

وبواحيها ومنها منطقة ديالى وانقطعت الطرق والااواقي وتعاذر عماى النااس الحاي الاذي
موامه مخ فيبان نهر د مة ف

ي الناس من اللرق(.)49

اادس

وغرقت بلداد والمناطق القريبة منها مثع منطقة ديالى في فيبان انة 654ك ا8256 /م

الوزرة وغرقت از ن ال مينة وحدثت اب ار اًر كبيرة في الممتمكات(.)51
ود ع الماء دار ال مينة و ا

وفي انة  757كا8356/م فاض نهر د ماة فيبااناً عظيمااً فلمار المااء كثيار مان بياوت

بلداد ومنها ديالى ،وارخ ال اعر اممان الااو ي كذا النيبان بيت من ال عر اء فيه "في انة

 757كا ر الماء المدينة العظيمة اتم ار "(.)58

وف اااض نه اار د م ااة ما ارة ا اارى ا اانة 765ﻫ8363/م ف ااي موا اام الربي ااخ ودم اار كثيا ا اًر م اان

االمكنة و ادس ذلال في ثورة والي بلداد ال وا اة مر اان الاذي كاار ااور قاورج واغاراق المديناة

لماافة اربعة فراا وتاثرت منطقة ديالى من راء ذلال لقربها من بلداد(.)52

وكااان ا طاار كااذ النيبااانات كااو فيبااان ااانة  775ك ا8373/م ،فقااد زادت د مااة زيااادة

كبي ارة حتااى ا تمطاات مااخ نهاار الن ارات و ااارت الر ااافة وم ااهد ابااي حنينااة وغيركااا ماان الم اااكد
والم ازرات ال ي ع اليها اال في المراك  ،واننتحت فتحة عماى باا

االزج فاي ال انا

ال ارقي مان

بلااداد والقريبااة ماان منطقااة ديااالى التااي تاااثرت ب ااكع كبياار ماان اراء ذلااال فاااننق فااي ااادكا ع ارة
االس دينار وزاد في طر كبو رياح عا نة فاغرقت الدور ومات تحت الهدم كثير مان النااس

وكاار النااا ون الااى الموابااخ المرتنعااة وفااً ماان اللاارق وااااتمر الماااء مااا يقااار

ااهر وبما عاادد

المنااازع التااي د مهااا الماااء عاادة االس وكااذلال عاادد البااحايا ،حتااى ان والااي بلااداد ال وا ااة ااارور
مااات حزنااً عمااى مااا ا ااا

المدينااة ماان ال ا ار نتي ااة النيبااان( ،)53وفااي ااانة  796ك ا8394/م

حاادث فيبااان لنهاار د مااة فاااغرق الباانة ال ارقية ماان بلااداد ومنطقااة ديااالى وحاادث اب ارار كبي ارة
وكان ذلال في منت س هر نياان(.)54

 -4الج اف

فااي الق اران ايااات فيهااا ا ااارة وابااحة الااى اكمي اة الماااء واالرض والاازرع وحا ااة االناااان
اء َوأَ ْن َز َل
شا َوال ر
ض ِف َار ً
اليها ،ومن كذ االيات ما اء في قوله تعاالى "الرِذي َج َع َل لَ ُك ْم ْاْل َْر َ
اء ِب َن ً
س َم َ
َخرج ِب ِه ِم ْن الثرمر ِ
ِم ْن ال ر ِ
ون"(.)55
َند ً
ات ِرْزقًا لَ ُك ْم فَ ََل تَ ْج َعمُوا لِمر ِه أ َ
ادا َوأَ ْنتُ ْم تَ ْعمَ ُم َ
اء فَن ْ َ َ
س َماء َم ً
ََ
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وغالباً ما يقترن عدم نزوع الطر الاى حادوث ازماات كثيارة وب اورة ا اة ارتنااع اااعار

المواد اللذا ية االاااية ب كع كبير مخ مو ة من االوب ة فتحدث ابرار اقت ادية وب رية كبيرة،
وكانت زراعة الحنطة وال عير كي الااا دة وارتنااع اااعاركا دلياع عماى غارء المعي اة ،ونلكاد ماا

ذكبنا اليه انة  217ك ا822/م حاين غار الااعر فاي عماوم العا ارق ومنهاا منطقاة دياالى حتاى بما

القنيز

()56

من الحنطة ما بين االربعين وال ماين دركماً(.)57

وقااد يقت اارن الاادمار الطبيع ااي مااخ االح ااداث الايااااية الت ااي تاالدي ال ااى ابااط ار الوب ااخ

االقت ااادي وكااذا مااا حاادث ااانة  326كا ا937/م ،حيااث قااام اباان ار ااق باحااداث ااق متعمااد فااي

النهااروان فااي محاولتااه النا اامة لماادفاع عاان امارتااه امااام تقاادم القا ااد ب كاام ماان وااااط الااى العا اامة
بل ااداد وك ااان المتب اارر االوع منطق ااة دي ااالى وك ااذلال تحوي ااع النه ااروان ال ااى اا اانع دي ااالى وا ه اات

المنطقة الكثينة الاكان م كمة حة الميا مما لم يكن لاه حاع ااوى اله ارة الملقتاة وقاد انعكاات
كذ الكارثة عمى بلداد حيث ندرت الحنطة ومما زاد في االمر اوءاً الم اا رات التاي حادثت باين

ال ند االتراال والمتطوعة الديمم(.)58

وفي انة  441كا8149/م ح ع غرء في االاعار وتبعه وباء في العاراق عاماة ومنهاا

منطقة ديالى وال زيرة وال ام وم ر(.)59

وغم اات االاا اعار ف ااي بل ااداد ومنطق ااة دي ااالى ا اانة  512ك ا ا8819 /م فاك ااع الن اااس التم اار

والباقرء والح يش واوراق التوت(.)61

وانقطااخ المطاار وقمااة االق اوات وغماات االاااعار ااانة  588كا ا8824/م فااي بلااداد ومنطقااة

ديالى وكثرت االمراض( ،)68وتكرر ذلال انة  534كا8839/م(.)62
 -5الجراد

يعااد ال اراد ماان االفااات الزراعيااة الم ينااة التااي تظهاار بااين فت ارة وا اارى وباعااداد ب ا مة

واتا اارس المزروعا ااات ب ا ااكع ممنا اات لمنظ ا اار ويكثا اار ظها ااور فا ااي موا ا اام الربيا ااخ فمقا ااد ظها اار ا ا اانة
 388ك ا ا923 /م ف ااي العا اراق ب ااورة عام ااة ومنه ااا منطق ااة دي ااالى ب ااورة ا ااة وذل ااال لكثاف ااة

المزروعااات فيهااا و افااه الناااس( ،)63وتكاارر ظهااور فااي ااانة  342ك ا959 – 953/م لممزروعااات
وبقااي عاادة ايااام( ،)64وقااد يم ااا الناااس الااى دق الطبااوع فااي م ازارعهم لماات مص منااه وماان الطيااور

اال رى.

وظهاار م ارة ا اارى ااانة  548كا ا8846 /م واحااداث اب ا ار اًر فااي المحا اايع الزراعيااة فااي

عموم العراق ومنها منطقة دياالى( ،)65وتكارر ظهاور فاي اانة  621ك ا8221/م فاي العاراق وبارد

ال زيرة وديار بكر وال ام واكمال اللرت وال بر(.)66
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والااتهم ال اراد المزروعااات فااي العاراق والمناااطق اال اارى ومنهااا منطقااة ديااالى وتاااب
ارتن اااع اا ااعار الما اواد اللذا ياااة ف ااي االعا اوام  743ك ا ا8342/م –  747كا ا ا8365/م

كا8387/م –  793كا8398 /م –  813كا8418/م(.)68

()67

فااي

– 789

 -6كوارث اخرى

كنالاال كاوارث اقاع تااثي اًر نااابياً مماا ذكرناا ويمكان تاثيركاا ب ااكع محادود فاي فتارات زمنيااة

متباعدة منها ارتناع در ات الح اررة اكثر من معدالتها االعتيادية ،تااقط الثموج ان نااض در اات
الح ا اررة ،كبااو الرياااح العا اانة وكااذا ياالثر عمااى المزروعااات والثمااار فااي عمااوم الع اراق ومنطقااة

ديالى ا ة لكثافة المزروعات فيها مثمماا حادث اانة  487ك ا8126/م حياث ان نبات در اات
الحا اررة الااى در ااة االن ماااد حيااث مااد الماااء فااي نهاار د مااة واالنهااار الكبيارة مثااع النهااروان الااذي
يروي منطقة ديالى وتا ر اقوط المطر ولم تزرع المحا يع الزراعية اال القميع منها(.)69

وناازوع الااثمي ااانة  488كا ا8127/م حيااث و ااع وزن الحبااة ماان الااثمي الااى رطااع واحااد

وا اارى رطاارن وا االر مثااع ح اام البيبااة فاكمااال المحا اايع الزراعيااة فااي الع اراق ومنهااا منطقااة

دي ااالى ول اام ين ااو اال القمي ااع ث اام م اادت المي ااا ف ااي نه اار د م ااة وتعط ااع دوران ال اادوالي

المن وبة عمى النهر(.)71
وباب

البرد فقدت االرطا

والنا اواعير

في العراق عاماة ومنهاا دياالى الم اهورة بز ارعاة الن ياع اانة

 489كا8128/م حيث لم تنبي وو ع قميع منه من االمااكن البعيادة الم ااورة لمعاراق( .)78وفاي

ااانة  421ك ا8129/م ارتنعاات فااي العاراق ريااف اااوداء ااديدة قمعاات اال ا ار كبااا ار و االا اًر مثااع
ا

ار الزيتون ارقي النهاروان (منطقاة دياالى) وقمعات بعاض الن ياع وااقس الماا د ال اامخ فاي

بعض القرى(.)72

وان نباات در ااة الح ا اررة الااى در ااة االن ماااد ااانة  431كا ا8139/م فااي بلااداد وديااالى

وارتنخ الثمي الى ما يقار ع رة انتمترات و مد الماء لمدة اتة ايام متتالية(.)73

ومن الكوارث اال رى تااقط الثموج التي اكمكت المزروعاات والموا اي فاي العاراق والابرد

اال رى ومنها منطقة ديالى في الانوات  815 – 818 – 755 – 745كا– 8354 – 8343/

8413 – 8399م(.)74
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الخَلصة

يتباامن البحااث المراااوم ((الكااوراث الطبيعي ااة وانعكاااااتها عمااى الحياااة اال تماعيااة ف ااي

ديالى في الع ور االارمية)) تحديد منطقة ديالى من الناحية ال لرافياة وذكار المادن والق ابات
والقرى التابعة لها فاي الع ار االاارمي .ثام اناواع الكاوراث الطبيعياة وتاثيركاا عماى المنطقاة مثاع

االوب ة  ،والزالزع ،النيظانات ،ال ناس ،ال راد والكوراث اال رى.

وقد تو منا في البحث الى ح م الدمار الذي احدثتة كذ الكوراث الطبيعية عمى المنطقة

ب ااورة ا ااة والعا اراق ب ااورة عام ااة ف ااي القااوى الب ا ارية والنا اواحي الماديااة ،فاالوب ااة ك ااان ع اادد

بااحاياكا كبيا ار ،وفقاادت االرض كثيا ار ماان االياادي العاممااة وفقاادان ن بااة ماان العمماااء والنقهاااء ،وال
تقااع ال ازالزع تاااثي اًر عنهااا باااب

القتااع والت اريد وتاادمير الماادن ومااا ي اااحبه ماان تلي ارات اااكانية

واعادة توزيخ المناطق الحبرية.

ونرحظ ان النيبانات وال ناس كان لها تاثير وابف فاي الحيااة الزراعياة لماا تااببه مان

حة فاي الماواد اللذا ياة وارتنااع فاي االااعار ب اكع حااد مماا ياودي الاى حادوث م اعاة وكاوارث

ب رية وابطربات في االوباع الايااية واالقت ادية واال تماعية.

امااا انت ااار ال اراد والكااوراث اال اارى فهااي اقااع تاااثي ار مقارنااة بااالكوارث الاااابقة ومحاادودة

نا اابيا ،وم اان ك ااذا المنطم ااق ن ااد ان ك ااذ الكا اوارث كان اات ال اادوع تتحاا ا

ف ااي موا هته ااا وتت ااذ

اال راءات الكنيمة لتحد من ابراركا من رع ت ا يص االماراض ومعال تهاا واغاثاة المتباررين

وان اء القناطر والادود واد النقص في الحا ات اللذا ية.
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المصادر والمراجع
القران الكريم
اوالً  :المصادر االولية

اباان االثياار  :عااز الاادين بان الحااان عمااي باان ابااي الكاارم محمااد باان محمااد ال اايباني (ت 631
كا8232/م).

 -8الكامع في التاري  ،الطبعة االولى ،بيروت.8965 ،

اباان ال ااوزي  :ماااع الاادين ابااي الناارح عبااد الاارحمن باان عمااي باان محمااد باان عمااي (ت 759
كا8211/م).

 -2المن ااتظم ف ااي ت اااري المم ااوال واالم اام 81 ،ا ا ازاء ،الطبع ااة االول ااى ،مطبع ااة دار المع ااارس

العثمانية ،حيدر اباد 8375 ،كا.
ابن ح ر العاقرني ال ها

الدين ابي النبع احمد بن عمي (ت  852كا8445/م).

 -3الدرر الكامنة في اعيان الما ة الثامنة 5 ،ا زاء ،تحقيق  :محمد ايد اد الحق ،مطبعة

المدني ،القاكرة.8966 ،

الذكبي  :مس الدين ابي عبد اهلل محمد بن احمد بن عثمان (ت  748كا8347/م).
 -4دوع االارم ،زءان ،الطبعة الثانية ،حيدر اباد الدكن 8365 ،كا.

ابط ابن ال وزي  :مس الدين ابي يواس قزاوغمي التركي (ت  654كا8256/م).
 -5م اراة الزمااان فااي تاااري االعي اان ،الطبعااة االولااى ،مطبعااة دار المعااارس العثمانيااة ،حياادر

اباد ،الهند.

الطبري  :ابو عنر محمد بن رير (ت  381كا922/م).

 -6تاري الراع والمموال ،تحقيق  :محمد ابو النباع اباراكيم ،دار المعاارس ،القااكرة 8968
– .8968
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ابو الندا  :عماد الدين ااماعيع بن عمي (ت  732كا8338/م).
 -7الم ت ر في ا بار الب ر 7 ،ا زاء ،دار الكت

المبناني ،بيروت.

المقداي  :مس الدين ابو عبد اهلل محمد بن احمد بن ابي بكر (ت  375كا985/م).
 -8احان التقاايم في معرفة االقاليم ،الطبعة الثانية ،مطبعة بريع ،ليدن.8916 ،

المقريزي  :تقي الدين احمد بن عمي (ت  845كا8448/م).

 -9الاااموال لمعرفااة دوع المم اوال 2 ،اازء ،مطبعااة ل نااة التاااليس والتر مااة والن اار ،القاااكرة،

.8948
ماكويه  :ابو احمد بن محمد (ت  428كا8131/م).

 -81ت ااار االماام 6 ،ا ازاء ،نا ا وت ااحيف  :كا ا  -ق امااادروز ،مطبعااة ااركة التماادن

ال ناعية ،القاكرة.8985 – 8984 ،
ابن منظور  :محمد بن مكرم بن عمي بن احمد االن اري االفريقي (ت  788كا8388/م).

 -88لاااان العاار المحاايط ،قاادم لااه العرمااة ال ااي عبااد اهلل العريمااي ،اعااداد يواااس ياااط،
بيروت ،د/،ت.

ياقوت الحموي ال ها

الدين ابو عبد اهلل (ت  626كا8228/م).

 -82مع م البمدان 5 ،ا زاء دار

ادر ،دار بيروت.8957 – 8955 ،

ثانياً  :المراجع الحديثة
ابراكيم ،ناحيد عبد اهلل.

 -83ريس بلداد ،درااة تاري ية لتنظيماته االدارية واحواله االقت ادية ،بلداد.8988 ،
ادمز ،بوبرت ماال.

 -84اطراس بلداد ،تااري االااتيطان فاي ااوع دياالى ،تر ماة  :د.

االف احماد العااني ،د.

عمي المياح ،د .عامر اميمان ،مطبعة الم مخ العممي العراقي ،بلداد.8984 ،
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بولت ،بروس.
 -85الزالزع ،الكتا

ال ار د ،تر مة  :اهيع الانوي ،الطبعة االولى.8988 ،

اواة ،احمد

 -86فيبانات بلداد في التاري  ،مطبعة االدي  ،بلداد.8965 ،
العاني ،نوري عبد الحميد.،

 -87العراق في العهد ال ر اري 884 – 738 ،ك ا8488 – 8337/م .د ارااة فاي اوبااعه
االدارية واالقت ادية ،دار ال لون الثقافية العامة ،بلداد.8986 ،
القزاز ،محمد

الف.

 -88الحياااة الايااااية فااي الع اار العبااااي اال ياار –  656 – 582ك اا ،مطبعااة القباااء،

الن س.8978 ،
كنتس ،فالتر.

 -89المكاييااع واالوزان االااارمية ومااا يعادلهااا ف اي النظااام المتااري ،تر مااة  :كامااع العااامي،
مطبعة القوات المامحة ،عمان.8971 ،

الورد ،باقر امين.
 -21حوادث بلداد في  82قرن ،بلداد.8989 ،
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SUMMARY

This search includes " natural disasters and its reflection ion
social life in Dyaliah in Islamic ages". It was complete fixing
Dyaliah from geographical side and mentioning cities and districts,
and villages which are following it in Islamic ages, them specifying
types of natural disasters and its effect on the place like epidemics,
earthquakes, floods, dryness , locust, and other disasters.
In this reached we reached to the amount of damage which
happened because of these natural disasters on the place specially.
And on Iraq generally in the human villages and monetary side. So,
it’s victims were so great, and its earth lost so much of worker and
group of scientists and speakers, an earthquakes didn’t differ much
because of killing, making homeless, and many changes in
distributing urban places.
We noticed that floods and dryness have great affect on
agriculture life, it resulted on that scare in foods staff and increasing
prices which leaded to make human starvation and disorders in
political positions, economical and social.
On the other hand, locusts and other disasters are less effect in
comparison with previous disasters which defined relatively. From
this concept we can find these disasters were careful to face by
nations and making procedures to decrease its damages through
diagnosing diseases and its remedies, aiding injures, and
constructing arches and saving foods staff.
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