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Abstract 
This research aims to identify the crises facing Islamic societies, in particular, crises relating 

to health. The research also aims to find methods of prevention and treatment of health crises from 

an Islamic perspective. It also aims to identify social changes and the types of such changes due to 

the Covid-19 pandemic. The importance of this research stems from it identifying social changes 

due to the health crisis (Covid-19 pandemic) and ways to prevent them from an Islamic perspective. 

This topic was chosen after the emergence of social changes in most Arab societies due to the 
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Covid-19 pandemic. The topic was chosen to highlight the preventive and curative nature of Islamic 

law in confronting health crises, and here lies the research problem represented in the central 

question: What are the types of social changes resulting from the Corona pandemic? And how does 

Islamic law deal with health crises?  

The two researchers followed the inductive approach in tracing the texts from the Qur’an and the 

Sunnah of the Prophet, the analytical method to analyse these texts and the descriptive approach to 

social changes. Through this study, the two researchers reached a number of results, including the 

contribution of Islamic law in solving crises through flexibility and capacity in its laws. Another 

finding was the keenness of Islamic law to activate the principle of consultation in decision-making. 

Finally, the researchers highlighted some of the positive aspects of the Corona pandemic, such as 

the emergence of strong solidarity within a society and between societies across the world 

 املستخلص :

 هدف البحث إىل التعرف على  األزمات اليت تتعرض هلا اجملتمعات اإلسالمية، واألزمة الصحية بوجه خاص.
سبل الوقاية والعالج لألزمات الصحية من منظور إسالمي ، وكذلك معرفة أنواع التغيريات االجتماعية بسبب جائحة  و 

تناوله هذا املوضوع يف  ومتثلت أمهيةاإلجيابيات والسلبيات للتغيريات االجتماعية بسبب جائحة كوروان ،  ومعرفة كوروان، 
كان السبب ف ) جائحة كوروان ( وسبل الوقاية منها من منظور إسالمي ،التغيريات االجتماعية بسبب األزمة الصحية 

يف اختيار هذا املوضوع هو ظهور التغيريات االجتماعية يف أغلب اجملتمعات العربية بسبب جائحة كوروان ، وإظهار النظرة 
يف السؤال احملوري  البحث املتمثلة، وهنا تكمن مشكلة  الوقائية والعالجية للشريعة اإلسالمية  يف جماهبة األزمات الصحية

 كيف عاجلت الشريعة اإلسالمية األزمات الصحية؟ و ؟ ما هي  أنواع التغيريات االجتماعية الناجتة عن جائحة كوروان
يلي لتحليل املنهج االستقرائي يف تتبع النصوص من القرآن والسنة النبوية واملنهج التحلواتبعت الباحثتان  يف هذا البحث 

النصوص واملنهج الوصفي يف التغيريات االجتماعية ، ومن خالل هذه الدراسة توصلت الباحثتان إىل عدد من هذه 
النتائج منها  اسهام الشريعة اإلسالمية يف عالج األزمات من خالل املرونة والسعة يف أحكامها ، وحرص الشريعة 

ذلك من خالل إجيابيات جائحة كوروان و  وقوف على بعضاإلسالمية على تفعيل مبدأ الشورى يف صنع واختاذ القرار، وال
 ظهور التضامن القوي داخل اجملتمع الواحد وبني شعوب العامل. 

  
Keywords: Corona pandemic, Covid-19 , crises, social changes 

 جائحة كوروان ، األزمات ، التغيريات االجتماعية الكلمات املفتاحية : 
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 املقدمة :

احلمد هلل الذي كل شيء عنده مبقدار ، ال خيفى عليه شيء يف األرض وال يف السماء ، له اخللق واألمر ، وبيده اخلري ، 
 أمجعني أما بعد : وهو على كل شيء قدير، والصالة والسالم على أشرف املرسلني وعلى آله وصحبه 

البشرية يف مجيع نواحي احلياة ، سواء كانت اقتصادية أو  أتثرت بهو(  19-فقد اجتاح العامل أزمة فريوس كوروان )كوفيد
وملا كان األمر كذلك ؛ كان على أهل العلم أن يبَينوا اثر هذه األزمة يف النواحي املختلفة  صحية أو علمية أو اجتماعية .

جتماعية نتيجة أتثري التغيريات االاول تنفجاءت هذه الدراسة لتللحياة وكيفية العالج والوقاية بناء على توجيهات الشرع .
 األزمة الصحية على اجملتمعات وسبل الوقاية والعالج منها من منظور إسالمي .

 البحث : أمهية 

التغيريات االجتماعية بسبب األزمة الصحية ) جائحة كوروان (  وسبل الوقاية منها  هتظهر أمهية هذا املوضوع يف تناول
 من منظور شرعي . 

 البحث :مشكلة 

اجتاح العامل فريوس كوروان املستجد وأتثرت به البشرية يف مجيع نواحي احلياة سواء كانت اقتصادية أو صحية أو تعليمية 
 طرح األسئلة التالية : ومن هنا نبعت مشكلة البحث املتمثلة يف أو اجتماعية ، 

 ما هي  أنواع التغيريات االجتماعية الناجتة عن جائحة كوروان ؟ / 1

 ؟ كيف عاجلت الشريعة اإلسالمية األزمات الصحية/  2

  لبحث :اأهداف  

 . خصوصا  واألزمة الصحية  / عرض موضوع األزمات اليت تتعرض هلا اجملتمعات عموما  1

 . شرعي/ التعرف على سبل الوقاية والعالج لألزمات الصحية من منظور 2

 جائحة كوروان ./ التعرف على أنواع التغيريات االجتماعية بسبب 3

 منهج البحث :

ل اتبعت الباحثتان  يف هذا البحث املنهج االستقرائي يف تتبع النصوص من القرآن والسنة النبوية واملنهج التحليلي لتحلي
 . هذه النصوص واملنهج الوصفي يف التغيريات االجتماعية
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  هيكل البحث :

يتكون هذا البحث من مقدمة وثالثة مباحث: تناول املبحث األول األزمات وأنواعها ،  وتطرق املبحث الثاين إىل 
ب أزمة  أنواع التغيريات االجتماعية بسب تناولواملبحث الثالث  شرعياألزمات الصحية وسبل الوقاية منها من منظور 

 توصيات واملصادر واملراجع.الالنتائج و كوروان . مث اخلامتة وخالصة البحث وأهم 

 

 املبحث األول : األزمات وأنواعها

 املطلب األول : تعريف األزمات .

الشئ أََزَما من ابب ضرب ، وأَزَم عليهم العاٌم والدهٌر أََزما  وأَزوما  اشتد قحطه وقّل خريه ،  األزمة يف اللغة : تقول أَزمت  
  ( 85أمحد ،  -211الزبيدي ،  – 150ومفردها أزمة ومجعها أََزمات وأزمات وهي شدة وضيق ) الرازي ، 

يؤدي إىل أوضاع جديدة ، وتتسم األزمة   األزمة يف االصطالح : يدور معىن األزمة حول الشدة أو اخللل أو نقطة حتول
 -260غالبا  بعناصر املفاجأة وضيق الوقت ونقص املعلومات ابإلضافة إىل عوامل التهديد املادي والبشري . ) رجب ، 

 (350هاين ، 

 . املطلب الثاين : أنواع األزمات

 تصنف األزمات وفق آراء الباحثني كاآليت :

سباهبا أوتنتهي من خالل التعامل مع  السطحية بشكل فجائي ال تشكل خطورة / أزمات سطحية وحتدث االزمات1
سيكون  مةز ثر ذات طبيعة شديدة القسوة وبناء على مقدار التغلغل وعمق األاأل زمات عميقةالعميقة، وقد تكون األ

تم التعامل معها عميقة اذ مل ياالزمة السطحية اىل ازمة  اليت حتدث فيها االزمة. وقد تتحول طقةأتثريها كبريا  على املن
 . بشكل سليم

 . عتادو املأعن الطابع املألوف  / أزمات مفاجئة حتدث بشكل عنيف وفجائي وخترج املسببات املؤدية هلا2

زمة وانفجارها، القرار وقف زحفها حنو قمة األ / األزمة الزاحفة وهي أزمة تنمو ببطئ ولكنها حمسوسة وال يستطيع متخذ3
دارة املني واإلالع زمة ولعدم وجود قواسم مشرتكة بنيفراد العاملون مبوقع األيتحسسه االا  زمة هتديداأل يصاحب هذه

 . زمةحتدث األ
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ن أويل قبل سباهبا أتخذ وقت طأتشكيلها وتفاعل  ن عمليةإ/ األزمة املرتاكمة وهي األزمة اليت ميكن توقع حدوثها، و 4
من ااثرها قبل  والتقليل زمة تكون هنا  فرص كثرية لدى االدارة ملنع حدوث األالزمن ومن مث تنفجر وتنمو وتتطور مع

 . زماتجذرية ملثل هذه األ ان تصل اىل مرحلة واسعة. وال توجد حلول

و قادرة على أخالل انظمتها الرقابية مهيئة  / أزمة ميكن التنبؤ هبا، حتدث نتيجة أسباب داخلية إذ تكون املنظمة من5
 . التخلص منها بوجود البديل املناسب االزمة، وميكن التعامل مع

صول هذا النوع من ن سبب حإاخلارجية و  / األزمة اليت ال ميكن التنبؤ هبا، حتدث بسبب التغيريات املفاجئة للبيئة6
 .  زمات ضعف املنظمة على مراقبة وتفحص البيئة اخلارجية بشكل فاعلاأل

 . نظمة وكذلك اخلسائر الدوريةواأل دوري، وأزمات انجتة عن تعديل القوانني/ األزمات الروتينية، حتدث بشكل 7

دما تكون و التهديد عنأهذا التدهور  / األزمة االسرتاتيجية، التدهور والتآكل يف قدرة وامكانيات املنظمة ويتضح8
.  ومعرفة مواردها ابسبملعرفة األحيدث من متغريات يف البيئة احمليطة وتتخذ اجراءات  ما املنظمة غري قادرة على احتواء

 (  14 -13,  2016) الالمي والعيساوي 

 

 شرعياملبحث الثاين : األزمات الصحية وسبل الوقاية منها من منظور 

 ( . ا  املطلب األول : األزمات الصحية ) أزمة كوروان منوذج

عرفت وزارة الصحة السعودية كوروان ف فقالت : فريوس ) كوروان ِ( من فصيلة فريوسات )كوروان ( اجلديد ، حيث 
م على صورة التهاب رئوي حاد . ويعتقد أن 2019ظهرت أغلب حاالت اإلصابة يف مدينة ووهان الصينية هناية عام 

يواانت االت األولية كان هلا ارتباط بسوق للبحرايت واحلفريوس )كوروان ( اجلديد مرتبط ابحليوان ، حيث إن أغلب احل
يف مدينة ووهان ، وينتقل الفريوس بني البشر من الشخص املصاب ابلعدوى إىل شخص آخر عن طريق املخالطة القريبة 

  .دون محاية . ) موقع وزارة الصحة السعودية ( 

-شأن كوفيدبوقامت بطرح الكثري من األسئلة واألجوبة ا. تواصل منظمة الصحة العاملية رصد هذه اجلائحة واالستجابة هل
 -ومن هذه األسئلة : شىت أحناء العامل. وطريقة انتشاره وأتثريه على الناس يف  19

 ما هو فريوس كوروان ؟ 

تالالت األشد عفريوسات كوروان فصيلة واسعة االنتشار معروفة أبهنا تسبب أمراضا  ترتاوح من نزالت الربد الشائعة إىل اال 
 ومتالزمة االلتهاب الرئوي احلاد الوخيم )السارس(.  (MERS) وطأة مثل متالزمة الشرق األوسط التنفسية
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 ؟ 19 -ما هو مرض كوفيد 

سمى فريوس كوروان 19-كوفيد 
 
ستجد امل

 
. وقد اكتشفت املنظمة 2 -سارس-: هو املرض الناجم عن فريوس كوروان امل

ستجد 
 
، بعد اإلبالغ عن جمموعة من حاالت االلتهاب 2019كانون األول/ ديسمرب   31ألول مرة يف هذا الفريوس امل

 الرئوي الفريوسي يف يوهان جبمهورية الصني الشعبية 

 ؟ 19 -ما هي أعراض مرض كوفيد 

 األكثر شيوعا  فيما يلي: 19-تتمثل أعراض كوفيد

 احلمى ، السعال اجلاف ، االجهاد .

 األخرى األقل شيوعا  اليت قد تصيب بعض املرضى ما يلي:وتشمل األعراض 

فقدان الذوق والشم ، احتقان األنف ، التهاب امللتحمة ) املعروف أيضا  مبسمى امحرار العينني (، أمل احللق، الصداع ، 
 خةآالم العضالت أو املفاصل ، خمتلف أمناط الطفح اجللدي، الغثيان أو القيء، اإلسهال، الرعشة أو الدو 

وعادة ما تكون األعراض خفيفة، ويصاب بعض األشخاص ابلعدوى ولكن ال تظهر عليهم إال أعراض خفيفة للغاية أو 
 ال تظهر عليهم أي أعراض ابملرة .

 الوخيم ما يلي: 19-وتشمل العالمات اليت تشري إىل مرض كوفيد

ة احلرارة الشعور ابلضغط على الصدر، ارتفاع درجضيق النفس ، انعدام الشهية، التخليط أو التشوش ، األمل املستمر أو 
 درجة مئوية( . 38) أكثر من 

 وتشمل األعراض األخرى األقل شيوعا  ما يلي:

سرعة التهّيج ، التخليط/التشوش ، اخنفاض مستوى الوعي ) الذي يرتبط أحياان  ابلنوابت( ، القلق ، االكتئاب ، 
 اضطراابت النوم .

 ة ون درة مثل السكتات الدماغية والتهاب الدماغ واهلذاين وتلف األعصاب.مضاعفات عصبية أشد وخام
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وينبغي لألشخاص من مجيع األعمار الذين يعانون من احلمى / أو السعال املرتبط بصعوبة التنفس أو ضيق النفس، 
صل أوال  إن أمكن لى الفور. اتوالشعور ابألمل أو ابلضغط يف الصدر، أو فقدان النطق أو احلركة، التماس الرعاية الطبية ع

 مبقدم الرعاية الصحية أو اخلط الساخن أو املرفق الصحي، لتوجيهك إىل العيادة املالئمة .

 ما هو الفرق بني العزل واحلجر الصحي ؟

 .19-ي عد العزل واحلجر الصحي كالمها من وسائل منع انتشار كوفيد

-الذي يسبب مرض كوفيد 2-سارس-بفريوس كوروانألي شخص خمالط لشخص مصاب  احلجر الصحي وي ستخدم
، سواء أكان هذا الشخص املصاب لديه أعراض أم ال. واحلجر الصحي يعين أن تبقى منفصال  عن اآلخرين ألنك 19

، 19-تعرضت للفريوس وقد تكون مصااب  به، وميكن أن يكون احلجر يف مرفق معنّي أو يف املنزل. وفيما يتعلق بكوفيد
 يوم ا. 14بقاء يف املرفق أو يف املنزل ملدة يعين هذا ال

أو الذين جاءت نتيجة اختبارهم إجيابية. ويعين العزل أن تبقى  19-لألشخاص املصابني أبعراض كوفيد العزل وي ستخدم
 منفصال  عن اآلخرين، وي فضل أن يكون ذلك يف مرفق طيب ميكنك فيه احلصول على الرعاية السريرية. وإذا مل يكن العزل

يف مرفق طيب متاحا  لك ومل تكن تنتمي إىل فئة معّرضة بشدة ملخاطر اإلصابة ابملضاعفات الوخيمة للمرض، ميكن أن 
أايم إضافية  3أايم على األقل وملدة  10يكون العزل يف املنزل. وإذا كنت مصااب  أبعراض جيب أن تظل يف العزل ملدة 

أايم بدءا   10ومل تظهر عليك أي أعراض، ينبغي لك البقاء يف العزل ملدة بعد زوال األعراض. وإذا كنت مصااب  ابلعدوى 
 من اتريخ ظهور نتيجة االختبار اإلجيابية . ) موقع وزارة الصحة العاملية (

 .  شرعي املطلب الثاين : سبل الوقاية والعالج من منظور 

 ومن هذه السبل :شرع اإلسالم للناس سبال  للوقاية والعالج من األوبئة واألمراض ، 

ا ورد عن أسامة بن زيد رضي  هلل عنه قال: عمعت رسول  هلل صلى  هلل عليه منع املريض من السفر واخلروج من بلده مل
 ذب به أانس من قبلكم، فإذا كان أبرض  ع   رجز أو عذاب أو بقية عذاب   –أي الطاعون  –ع جوسلم يقول: إن هذا الو 

 ( 2218مسلم  -6974فال تدخلوها(.)البخاري  ا بلغكم أنه أبرض  فال خترجوا منها وإذ -وأنتم هبا

: منع املريض خمالطة األصحاء وإلزامه ابالنفراد سواء كان يف بيته أو ) احلجر املنزيل ( أو املراكز واملشايف الطبية ) ها ومن
لعدوى به ر املرض، وانتقال ااحلجر الصحي ( وال شك أن اختاذ اإلجراءات االحرتازية اليت حتمي النفوس وتوقف انتشا

 من القرابت اليت يتقرب هبا إىل  هلل ، فال جيوز له خمالطة الناس واالجتماع هبم سواء كان االجتماع لصالة أو حضور
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مناسبة عزاء أو زواج ، أو زايرة مريض ، بل حيرم عليه ذلك إن ذكر األطباء أنه ينقل املرض ، فإن تعمد املريض نشر 
ر بغريه فإنه يعاقب على ذلك ، فإن مات من نقل املرض إليه كان كالقتل العمد ويكون كمن سقى غريه املرض واالضرا

 (   86عما  ، وإن أراد نشر املرض نشر املرض يف جمتمعه كان مفسدا  يف األرض .) املطلق 

 هلل عليه وسلم  رسول  هلل صلىعن أىب هريرة رضي  هلل عنه قال: عمعت وهذا ما وجهت به السنة النبوية املطهرة كما ورد 
 ( 10/167البخاري من األسد.) وم كما تفرّ ذمن اجمل رّ قال: ) وفِ 

ملا وفد وفد ثقيف كان من ضمنهم رجل جمذوم فأرسل اليه رسول  هلل صلى  هلل عليه وسلم : ) إان قد ابيعنا  وأيضا  
 (2231-فأرجع ( . ) مسلم 

بئة واألمراض:  يف حال انتشار األو تفعيل مبدأ الشورى يف صنع واختاذ القرار حرص الشريعة اإلسالمية على وكذلك منها 
و عبيدة األجناد أب أمراءٌ  ما ورد عن عمر بن اخلطاب رضي  هلل عنه أنه خرج إىل الشام حىت إذا قرب من الشام لقيه  ك
م، وأخربهم ه  فدعا عمر الصحابة واستشارَ  :عباس   الشام، قال ابن   قد وقع أبرضِ  ه، فاخربه أن الوابءَ اجلراح وأصحاب   بن  
ضهم :معك بقية  وقال بععنه،  وال نرى أن ترجعَ  ألمر   م : قد خرجتَ ه  قد وقع ابلشام، فاختلفوا، فقال بعض   الوابءَ  أنّ 

م صّبح   الناِس وأصحاِب رسول  هلل صلى  هلل عليه وسلم وال نرى أن تقدمهم على هذا الوابِء ، فناَدى ع مَر يف الناِس :إينّ 
 فر  م نَ دة ؟ نعَ يَ ب َ  ع  ال اي أابَ   قري  لو غَ  مر  اح : أفرارا  من قدر  هلل؟ فقال ع  رّ اجلَ  قال أبو عبيدة بن  على ظهر  فاصبح وا عليه . 

إن  أليسَ ، ة  بدجَ  ، واألخرىبة  صِ ا خَ ن، إحدامه َ دواتَ طت واداي  له ع  بَ هَ  لو كان لك إبل   ر  هلل ، أرأيتَ دَ  هلل إىل قَ  من قدرِ 
با  يف تغيّ وكان م   -عوف   ن بن  الرمحِ عبدٌ  قال: فجاءَ  ؟ ا بقدر  هلليتهَ عَ دبة  رَ اجلَ  عيتَ ن رَ إا بقدر  هلل، و يتهَ اخلصبة رعَ  عيتَ رَ 

ال ف ن عندي يف هذا علما ، عمعت رسول  هلل صلى  هلل عليه وسلم يقول: ) إذا عمعتم به أبرض  إفقال  – هِ تِ حاجِ  بعض
 ( 5729-ري البخانصرف.)إمث   هلل عمر   دَ مِ فحَ : ( قال ه  ا منِ و  وأنتم هبا فال خترج   وإذا وقع أبرض   وا عليه،تقدم  

 (2221مسلم – 5771عن أيب هريرة رضي  هلل عنه قال : ) ال يوردن ممرض على مصح ( .) البخاري و 

له كان صلى  هلل عليه وسلم أيمر ابلتداوي ملن أصابه املرض من أهومن سبل الوقاية أيضاَ التداوي ، كما قال بن القيم :
ما ورد عن أيب الدرداء رضي  هلل عنه قال: قال رسول  هلل صلى  هلل عليه وسلم  ( ومن ذلك10/4 ابن القيمأو أصحابه ) 

 (3874-7/4 :)إن  هلل أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء فتداووا ، وال تتداووا حبرام ( )أبو داود

 ففي مسند أمحد أن عروة بن الزبري كان يقول لعائشة رضي  هلل عنها : اي أمتاه ال ،ان صلى  هلل عليه وسلم يتداوى وك 
أعجب من فهمك ! أقول زوجة الرسول  هلل صلى  هلل عليه وسلم وبنت أيب بكر ، وكان أعلم الناس أو من أعلم الناس 

 – الساعايتو ؟ ومن أين هو ؟ قال فضربت على منكبه وقالت أي عرية )، ولكن أعجب من علمك ابلطب كيف ه
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( إن الرسول  هلل صلى  هلل عليه وسلم كان يسقم عند آخر عمره . أو يف آخر عمره ، فكانت تقدم عليه وفود 22/124
 ( 67/6د ) مسند أمح . ( وكنت أعاجلها له فمن مث 22/124الساعايت العرب من كل وجه ، فتنعت له األنعات )

وتعمد نقل العدوى لآلخرين عمل حمرم ، لقصده اإلضرار هبم خاصة إن كان هذا املرض ضرره يؤدي إىل املوت ، ففيه 
فَ َقْد ِتَل َمْظل وما  ق   إهال  للنفس املعصومة بغري حق ، و هلل تعاىل يقول :) َواَل تَ ْقت  ل وْا الن َّْفَس الَّيِت َحرََّم اّلّل  ِإالَّ اِبحَلقِّ َوَمن

( وهو من الكبائر ملا 33، آية رقم 17رقم اإلسراء سورة ( )  ي ْسِرف يّفِ اْلَقْتِل ِإنَّه  َكاَن َمْنص ورا   َجَعْلَنا ِلَولِيِِّه س ْلطَاان  َفالَ 
النيب صلى  هلل عليه وسلم س ئل عن الكبائر فقال : ) الشر  ابهلل ، وقتل النفس وعقوق   أنورد عن أنس بن مالك 

(  ومن السبع املهلكات لقوله صلى  هلل عليه وسلم : ) اجتنبوا السبع 6871/ 12/199الوالدين .....( ) البخاري 
.( ) قتل النفس اليت حرم  هلل إال ابحلق ..املوبقات ( قالوا اي رسول  هلل وما هن ؟ قال : ) الشر  ابهلل ، والسحر، و 

وما ورد عن ابن عباس رضي  هلل عنه قال :قال رسول  هلل صلى  هلل عليه وسلم : ) ال  ( 6857 – 12/188البخاري 
 (2241ضرر وال ضرار ( . ) ابن ماجة 

 

 املبحث الثالث : التغيريات االجتماعية بسبب أزمة كوروان

 غيريات االجتماعية وعواملها .املطلب األول : ماهية الت

 أوال  : تعريف التغيري يف اللغة 
ِلَك  التغيري هو حتول الشيء عن حاله ، وغريه : وغريه جعله غري ما كان . وغريه حوله وبدله ، ويف التنزيل العزيز : ) ذََٰ

َ مَلْ َيك  م َغريِّ ا نِّْعَمة  أَنْ َعَمَها َعَلىَٰ قَ ْوم  َحىتََّٰ  ( ، قال ثعلب 53، آية رقم  8ال رقم ي  َغريِّ واْ َما أِبَنف ِسِهْم ( ) سورة األنفأبَِنَّ ٱّللَّ
 ( 288/ 10: معناه حىت يبدلوا ما أمرهم  هلل به من التغيري)الزبيدي ، 

 .اثنيا  : التعريف االصطالحي للتغيري االجتماعي 
منية معينة ويشمل بنائه أو يف وظائفه خالل فرتة ز التغيري االجتماعي هو كل حتول يقع يف التنظيم االجتماعي سواء يف 

ذلك كل تغيري يقع يف الرتكيب السكاين للمجتمع أو يف بنائه الطبقي ونظمه االجتماعية أو يف أمناط العالقات االجتماعية 
تماعية اليت ينتمون جأو يف القيم واملعايري اليت تؤثر يف سلو  األفراد واليت حتدد مكاهنم وأدوارهم يف خمتلف التنظيمات اال

 دوارأل( ، كما أنه يعين أيضا  كل تغري يطرأ على البناء االجتماعي يف الوظائف والقيم وا382اليها ) أمحد بدوي ، 
( ، 190االجتماعية خالل فرتة زمنية حمددة وقد يكون هذا التغيري اجيابيا  أي تقدما  وقد يكون سلبيا  ) حمد الدقس ، 

تغيري االجتماعي كما قال عبد هلل بن حممد هو نوع من التباين واالختالف الذي حيدث على وبصفه عامة يقصد ابل
مكوانت البناء االجتماعي والنظم والظواهر االجتماعية والذي يؤدي إىل حدوث تغري يف انساق التفاعل والعالقات 
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د هلل حممد ، عية يف اجملتمعات احلديثة ) عبوأمناط السلو  والنشاط اإلنساين ويعد السمة املميزة لطبيعة احلياة االجتما
304) 

 اثلثا  : عوامل التغيري االجتماعي 
 هنا  عدد من العوامل قد تؤدي إىل التغيري االجتماعي يف اجملتمعات منها :

لبيئة اليت ا/ العامل البيئي إن هذا العامل له األثر يف الظواهر االجتماعية والسلو  االجتماعي وميكن امجال العوامل 1
 تؤثر يف التغيري االجتماعي مبا أييت

 أ/ املناخ مثل الرطوبة ، والرايح ، واحلرارة ، واألمطار .
 ب/ املوقع اجلغرايف مثل القرى ، أو املدن من البحر أو الصحراء .

 ج/ وجود املصادر الطبيعية مثل البرتول ، واملعادن ، والغازات ، واملياه .
 الصحية ومنها أزمة كوروان .د/ الكوارث واألزمات 

 (130) حمسن ، 
/ العامل السكاين وهنا يقصد به االرتباط بني عدد السكان ومستوى املعيشة مما يولد انعكاسات على النواحي 2

 (123االجتماعية واالقتصادية والسياسية ) عيد ، 
صال والنقل  العلمية والتقدم يف وسائل االت / العامل التكنولوجي ) التقين ( إن االخرتاعات واالبتكارات واالكتشافات3

كلها ذات أثر يف التغيري االجتماعي ، إذ تنعكس على األساليب الفكرية للناس وعالقاهتم االجتماعية وتغري السلو  
 . (86 البشري )أمينة ،

طورات واألحداث مسؤول عن الت/ العامل االقتصادي : هو مجيع النواحي املادية اليت حتيط ابجملتمع والبناء االقتصادي 4
 (264التارخيية وعن توجيه عمليات التغيري االجتماعي يف اجملتمع )حممد ، 

 

 املطلب الثاين : التغيريات االجتماعية بسبب أزمة كوروان .

 يكما رأينا حسب عوامل التغيري االجتماعي السابقة أن أزمة كوروان من األزمات اليت هي إحدى ركائز العامل البيئ
وسوف نتعرض يف هذا املطلب لتأثرها وأتثريها يف بقية عوامل التغيري االجتماعي والذي أدى إىل ظهور التغيريات 

 االجتماعية . 
بسبب أزمة كوروان من خالل أثر العامل السكاين . أثَر العامل السكاين يف ظهور بعض  أوال : التغيريات االجتماعية :

 التغيريات االجتماعية منها :
/ ظهور التكافل االجتماعي يف أغلب اجملتمعات العربية حيث ظهر التضامن الكبري بني أفراد الطبقات االجتماعية يف 1

اجملتمع فسامهت الطبقة الغنية أبمواهلا وجهودها يف مواجهة الوابء سواء من خالل مسامهتها الكبرية يف صناديق مالية 
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ل دعمها ى االقتصاد واحلياة املعيشية ألفراد اجملتمع وطبقاته الدنيا ، وإما من خالأ حدثت ملواجهة الوابء وتوابعه املؤثرة عل
 للمبادرات السياسية واالقتصادية اليت اختذهتا السلطات احلاكمة يف كل بلد عريب على حدة .

ة أضحى كل فرد مشغول ي/ التغيريات االجتماعية اخلاصة ابلعالقات األسرية وكما هو معلوم يف كثري من اجملتمعات العرب2
مبا يليه من أعمال ففقدت األسر التواصل املطلوب بينها ، وأما بعد ظهور أزمة كوروان وبسبب القرارات اليت اختذهتا 

 وغريها من إجراءات احرتازية ساعد يف قرب األسر وأفرادها من بعضهم . والسفر الدول من منع التجوال
بية ، أيضا من التغيريات االجتماعية اليت حدثت بسبب أزمة كوروان توقف / توقف التجمعات يف اجملتمعات العر 3

التجمعات يف اجملتمعات الغربية سواء كانت التجمعات يف والئم األفراح واليت اقتصرت كثري من األسر فيها على إقامة 
 املناسبات أبعداد حمدودة مما كان له األثر يف تقليل تكاليف الزواج . 

فت األسر يف تتجمعات يف مناسبات العزاء وعيادة املرضى واليت مت إيقافها يف كثري من الدول العربية فأكأو كانت هذه ال
واجب العزاء على االتصال ابهلاتف أو وسائل التواصل االجتماعي املختلفة وكان هلذا السلو  أيضا أثره على اجملتمع 

 وذلك من خالل تقليل اجلهد واملال والوقت .
ت يف بعض السلوكيات اجملتمعية . من املعلوم أنه بسبب انتشار جائحة كوروان يف العامل واختاذ الدول بعض / التغيريا4

 اإلجراءات االحرتازية للحد من انتشار هذه اجلائحة سامهت هذه اإلجراءات يف تغيري بعض السلوكيات اجملتمعية منها .
 دي .  االكتفاء لإلقاء السالم فقط دون التصافح ابأليأسلوب التحية بشكل محيمي عن طريق املصافحة فتغري اىل 

وكذلك من السلوكيات اليت تغريت بسبب جائحة كوروان هو إدرا  أغلب أفراد اجملتمعات لضرورة احرتام القواعد واألنظمة 
 اليت تصدر من احلكومات للحد من انتشار جائحة كوروان .

 
 اثنيا : التغيريات االجتماعية بسبب أزمة كوروان من خالل أثر العامل التقين 

 أثَر العامل التقين يف ظهور بعض التغيريات االجتماعية منها : 
/ األنظمة التعليمية : أثَرت أزمة كوروان يف املسرية التعليمية يف أكثر بلدان العامل فتوقفت الدراسة بسبب ذلك فظهر 1

هذا الوضع مل  تسبب األزمة يف أتخر الدراسة ولكنتأثر العامل التقين يف ظهور اسرتاتيجيات التعليم عن بعد حىت ال 
يف  النوع من األنظمة يف التعليم إىل إمكانيات مادية عالية مما كان له األثر يشمل مجيع البلدان حيث حيتاج تطبيق هذا

اجملتمعات ، فالدول اليت استطاعت تطبيق نظام التعليم عن بعد ظهرت بعض التغيريات االجتماعية حيث ازدادت 
 مشاركة األهل يف العملية التعليمية ألبنائهم . 

زال لعلمية والدورات والورش نسبة النتشار فريوس كوروان وتفشي خطورته فكان االنع/ إقامة احملافل العلمية كاملؤمترات ا2
والتباعد االجتماعي هو من أهم االحرتازات املطلوبة مما حدا ابملراكز العلمية واجلامعات لإقامة املؤمترات العلمية والدورات 

 والورش عرب االنرتنت مستفيدة يف ذلك من التطور التقين . 
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 : التغيريات االجتماعية بسبب أزمة كوروان من خالل أثر العامل االقتصادي . اثلثا 
 :أثَر العامل االقتصادي يف ظهور بعض التغيريات االجتماعية منها 

ة نسبة الفقر إىل زايدذلك أدى ففقدان بعض العمال لوظائفهم مما كان له األثر البالغ على األسرة إىل أدت أزمة كوروان 
 ة والذي بطبعه يؤثر على الناحية االقتصادية واالجتماعية لألسر .يف األسر 

 اجتماعيا  اَ وكذلك زايدة الطلب على العالج لرفع املناعة ملواجهة مرض كوروان فأثر ذلك اقتصاداي على األسرة وتبعه أتثري 

وأيضا أتثرت بعض األسر بفقد عائلها بسبب فريوس كوروان والذي أدى اىل وفاة عدد من الناس ، فاألسر اليت فقدت  
 عائلها أتثرت اقتصاداي ومن مث ظهر التأثري االجتماعي عليهم .

 اخلامتة :

 ويف ختام هذا البحث توصلنا إىل نتائج عدة نلخصها ابلنقاط التالية :

وذلك بتطبيق األحكام على إلسالمية يف عالج األزمات من خالل املرونة والسعة يف أحكامها اسهام الشريعة ا /1
 .   حسب ما يقتضيه احلال ، كإيقاف صالة اجلماعة يف املساجد 

. يف حال انتشار األوبئة واألمراض / حرص الشريعة اإلسالمية على تفعيل مبدأ الشورى يف صنع واختاذ القرار 2 

الطبقة  ةامهسكم  إجيابيات جائحة كوروان من خالل ظهور التضامن القوي داخل اجملتمع الواحد وبني شعوب العامل /3
 .  الوابءهذا الغنية أبمواهلا وجهودها يف مواجهة 

أو  وظائفهمومنها زايدة نسبة الفقر بفقد بعض العمال ل السلبيات الناجتة عن جائحة كوروان وأتثريها على اجملتمعات /4
 .فقد األسرة لعائلها بسبب فريوس كوروان  

 التوصيات :

 ومن خالل النتائج مت اخلروج ابلتوصيات التالية : 

 / منع الدخول إىل املناطق املصابة ابألوبئة واألمراض ومنع اخلروج  منها اقتداءا  ابلسنة النبوية .1

طبية ) كان يف بيته ) احلجر املنزيل ( أو يف املراكز واملشايف ال/ منع املريض من خمالطة األصحاء وإلزامه ابالنفراد سواء  2
 احلجر الصحي ( .

 / أمر الصحيح ابختاذ أسباب الوقاية ومنعه من خمالطة املريض .3

/ نوصي اجلميع ابلتعاون مع اجلهات املختصة يف مواجهة هذا الوابء وااللتزام ابإلرشادات والنصائح اليت تقدمها اجلهات 4
 والرعمية حىت يتم السيطرة على هذا الوابء لإذن  هلل . الصحية
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