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، خالف پزشهکان آن زمهان  دهد که بهر  ن نشان میبررسی آثار مورخا
ری طهاعون و وبها قا هب ننودنهد و در     بین بیمها  مورخان چندان تفاوتی

. انهد  دهکهار بهر   را معهادل هه  بهه   ، گاه این دو بیمهاری  های خود نوشته
هها   دهد که این بیمهاری  ها نشان می بررسی زمانی و مکانی این اپیدمی

ر شمالی کشهو  ی اص و در خطهصورت خ ی ابریش  به در مسیر جاده
 .اند صورت عام، از جوت شرق به غرب در حرکت بوده به
 

 .طاعون، تیموریان، وبا، هرات کلیدی:واژگان 
 

 مقدمه. ۱
ه.ق 736خهرین ایلخهان مغهول، در سهال     مرگ سلطان ابوسهعید ایلخهانی، آ  فترت از  ی دوره

ا قهدرت گهرفتن تیمهور ادامهه داشهت، در      به  (م1370ه.ق ) 771سال تا  م( شروع شد،1336)
 تیمهور گورکهانی در شهور    ی حکومت تیموری، با به قدرت رسهیدن امیهر   ساله141ی  دوره

ه.ق  912طور رسمی آغهاز شهد و بها سههوا ههرات در سهال        م( به1370 ه.ق/ 771) سمرقند
را سهاله   178ی زمهانی   دایهره در ایهن پهژوه ،   توسط قوای ازب  پایان پهییرفت.   م(1507)
دوره،  کهه در اواخهر ایهن    ه باشهی  نظهر داشهت   جغرافیهایی نیهز بایهد در    نظهر کنی . از رسی میبر

ههای   و مهرز کردنهد   قویونلو در بخه  غربهی ایهران حکومهت مهی      ترکمانان قراقویونلو و آق
ی جغرافیهایی   حهوزه  نهد  بنهابراین،  صورت دا می در حهال تغییهر بود   تیموری و ترکمانان، به

 .  است از افغانستان ن پژوه ، کشور فعلی ایران و قسمتیمورد بررسی در ای
طاعون یا مرگ سیاه ی  بیماری واگیر و کشنده است که توسط نوعی میکروب به نهام  

Pasteurella Pestiis   ،شهود.   ویهژه نهی  که  بهه انسهان منتههب مهی        بهو از طرق مختلف
گزد، آن را دریافهت و بها    می را موش ک که  ی در خون موش وجود دارد و هنگامیباکتر

از انسهان بهه    این بیماری از طرق دیگری مانند تهنفس هه   د. کن  به انسان منتهب می نی  خود
و با ایجهاد درد و تهورم در غهدد لنفهاوی و سهدس سهردرد و خهونریزی         شود میانسان منتهب 

  .(444: 1368ساز،  چیت)فرستد  ته بیمار را به کام مرگ میداخلی، حداکثر طی ی  هف

طهوری     بهه آورد وجود می بسیار زیادی بهشد، کشتار  ر میو که این بیماری شعله هنگامی
ی اجتمهاعی و   ناپهییری را در عرصهه   که کاه  نفوس و جمعیهت انسهانی، عهوارب جنهران    

بهین  این موضوع که شهدت بهروز بیمهاری در   نظر گرفتن گیاشت. با در جای می اقتصادی، به
تهاریخ   طولبود، بروز این بیماری درنشینان بی  از صحرا یجوامع یکجانشین و متمدن شور

ی پی  نشینسمت صحرا تدریج به ایران، با کاه  جوامع شورنشین، بافت جمعیتی ایران را به
های این بیماری حتی تا  گیری در فرهنگ و تمدن ایرانی شد. همه ثیرات منفیباعث تأبرد و 
ه.ق 1265شهد، چنانکهه در سهال     ن مشاهده میاهایی از نهاا ایر های اخیر ه  در قسمت سال
نفهر   400 طاعون در بالد کوهستانی ارومیه شیوع یافت و تنوا در ی  روز حهدود  م(،1849)

 .(12: 1373 ،قایع اتفاقیهو)از این بیماری تلف شدند 
ای و مراجعههه بههه اسههناد و   بهها اسههتفاده از روش کتابخانههه  کوشههیدی  ،در ایههن پههژوه  

ن، ابتدا نظری کوتاه به تاریخچه و جغرافیهای پزشهکی بیمهاری طهاعون در     های مورخا نوشته
را بیهان  های طاعون  گیری نظر پزشکان و مورخین درمورد همهسدس بیندازی ، جوان و ایران 

ی  دوره. ی تیموری بدهردازی   های طاعون در دوره گیری کنی  و بعد به گزارش و تحلیب همه
ایهن دوران معهادل    زیهرا  ایه    کهرده انتخاب نی این پژوه  ی زما گسترهعنوان  تیموری را به
ایهن  در  های مرگ سهیاه در اروپها اسهت.    گیری ی رنسانس در غرب و بروز همه شروع دوره

 :های زیر بیابی  پرس پاسخی برای  خواهی  می ،پژوه 
تیموری با بروز پاندمی مرگ سیاه در اروپها،   ی آیا بروز طاعون در ایران دوره .1

 خاصی داشت؟ ی رابطه
تیمهوری   ی مورد عال   بیماری طهاعون در دوره آیا نظر مورخان و پزشکان در .2

 با ه  منطنق بود؟

 کرد؟ ی تیموری از الگوی خاصی پیروی می آیا بروز طاعون در ایران دوره .3
، تها  انجام دادی گر وجو های اطالعاتی و موتورهای جست وجویی که در پایگاه با جست

 است. نشدهانجام ی این موضوع  م(، پژوهشی درباره2014ه.ش ) 1392بومن سال  15تاریخ 
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طهوری     بهه آورد وجود می بسیار زیادی بهشد، کشتار  ر میو که این بیماری شعله هنگامی
ی اجتمهاعی و   ناپهییری را در عرصهه   که کاه  نفوس و جمعیهت انسهانی، عهوارب جنهران    

بهین  این موضوع که شهدت بهروز بیمهاری در   نظر گرفتن گیاشت. با در جای می اقتصادی، به
تهاریخ   طولبود، بروز این بیماری درنشینان بی  از صحرا یجوامع یکجانشین و متمدن شور

ی پی  نشینسمت صحرا تدریج به ایران، با کاه  جوامع شورنشین، بافت جمعیتی ایران را به
های این بیماری حتی تا  گیری در فرهنگ و تمدن ایرانی شد. همه ثیرات منفیباعث تأبرد و 
ه.ق 1265شهد، چنانکهه در سهال     ن مشاهده میاهایی از نهاا ایر های اخیر ه  در قسمت سال
نفهر   400 طاعون در بالد کوهستانی ارومیه شیوع یافت و تنوا در ی  روز حهدود  م(،1849)

 .(12: 1373 ،قایع اتفاقیهو)از این بیماری تلف شدند 
ای و مراجعههه بههه اسههناد و   بهها اسههتفاده از روش کتابخانههه  کوشههیدی  ،در ایههن پههژوه  

ن، ابتدا نظری کوتاه به تاریخچه و جغرافیهای پزشهکی بیمهاری طهاعون در     های مورخا نوشته
را بیهان  های طاعون  گیری نظر پزشکان و مورخین درمورد همهسدس بیندازی ، جوان و ایران 

ی  دوره. ی تیموری بدهردازی   های طاعون در دوره گیری کنی  و بعد به گزارش و تحلیب همه
ایهن دوران معهادل    زیهرا  ایه    کهرده انتخاب نی این پژوه  ی زما گسترهعنوان  تیموری را به
ایهن  در  های مرگ سهیاه در اروپها اسهت.    گیری ی رنسانس در غرب و بروز همه شروع دوره

 :های زیر بیابی  پرس پاسخی برای  خواهی  می ،پژوه 
تیموری با بروز پاندمی مرگ سیاه در اروپها،   ی آیا بروز طاعون در ایران دوره .1

 خاصی داشت؟ ی رابطه
تیمهوری   ی مورد عال   بیماری طهاعون در دوره آیا نظر مورخان و پزشکان در .2

 با ه  منطنق بود؟

 کرد؟ ی تیموری از الگوی خاصی پیروی می آیا بروز طاعون در ایران دوره .3
، تها  انجام دادی گر وجو های اطالعاتی و موتورهای جست وجویی که در پایگاه با جست

 است. نشدهانجام ی این موضوع  م(، پژوهشی درباره2014ه.ش ) 1392بومن سال  15تاریخ 
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 ای پزشکی طاعون در جهان و ایرانتاریخچه و جغرافی. 2
زه بر انهدام  اش لر ی تاریخی دلیب پیشینه بیماری خطرناک و کشنده است که بهطاعون نوعی 

ق.م در 1320رات و در سهال  در تهو  ، طهاعون بهار  انهدازد. اولهین   یهان مهی  ویهژه اروپای  مردم، به
اری باعهث  های مول  طاعون، نهام ایهن بیمه    اپیدمیدلیب  به ،پس از آنو  شدمعرفی  فلسطین

م، حهدود  542ی  که در جریهان پانهدمی سهال    . جالب است بداناحساس ترس و وحشت شد
اکنین سوم س می قرن چوارده  در اروپا، جان ی لیون نفر از این بیماری مردند و اپیدیمصد
 صها نی، )شهد   شهناخته مهی  « مهرگ سهیاه  »عنوان این بیمهاری بها   ،جا را گرفت و از آن پسآن

1373: 581).  
کهه   طهوری  جوانگیر )پاندمی ( حادث شده اسهت  بهه  صورت  طاعون تاکنون سه بار، به

م، در مصر اتفاق افتهاد و از آنجها بهه اروپها منتههب شهد و       541شده در سال  اولین پاندمی ثنت
هها، اروپها و مرکهز و    درصهد جمعیهت در شهمال آفری    60، 50موجب تلفات شدید و کاه  

  .جنوب آسیا شد
( اتفاق م1346ه.ق )747 در سال ،است موسوم« مرگ سیاه»دومین پاندمی طاعون که به 

عیت اروپا را به هالکت رساند. طاعون سوم جم میلیون نفر، یعنی ی  45تا  40ود و حدافتاد 
ی به روسهتای دیگهر   نتال، به آهستگی از روستایهای م های صحرایی و انسان ی موش وسیله به

اندمی به . این پکشوری به کشور دیگر منتشر شدکشتی، از  ی وسیله هو یا با سرعت بیشتری ب
 .وجود آورد دتی فراوانی بهاسی، فرهنگی و عهیو مشکالت سی سال ادامه یافت 130مدت 
آغهاز و بهه سهایر منهاطق      در چهین  م(،1855ه.ق )1271 سومین پاندمی طهاعون در سهال   

نفهر از مهردم هنهد و    میلیون  دوازدههای کوچکی از این پاندمی که  منتهب شد. همچنان طغیان
 .در جریان است مختلف جوان چین را به کام مرگ فرستاد، در نهاا

( و طهاعون  1)شهکب   های جوان یافهت شهده اسهت    در تمامی قاره تهریناًبیماری طاعون  
شهده  گهزارش   ،استرالیا و غهرب اروپها  جز  بیشتر نواحی آندمی  سابق، بهانسانی، همواره از 

که بالفاصله بعد از جنگ جوانی دوم بهوده،   شده از غرب اروپا است. آخرین موارد گزارش
 .نسنت داده شده استها  های صحرایی و ک  آن به آلودگی موش

 
 

 1:1000000000اس مهی، انتشار طاعون در سطح جوان: 1شکب 
 (78 :1364 موبدی،)

  
 های قفهاز، در مجاورت رودهای ولگها، دن و  های طنیعی طاعون در آسیا، از کوه کانون

رای گنهی و شهمال   شمال غربی ایهران تها شهرق صهح     اورال در شوروی سابق، شرق ترکیه و
جنال شمال شهرقی   لسلههای بیماری در استان تسینگوای، س وسعت دارد و کانونشرقی چین 

مناطق افغانستان و ایهران، جنهوب غربهی خلهیج فهارس،       های کونلون وپامیر، بیشتر تنت، کوه
گفتنی است کهه   .(2 ن و شمال غربی هندوستان یافت شده است )شکبدریای عمان، پاکستا

سهاعد، چنهان از   موانع طنیعی و نهواحی نام  ی وسیله هآسیا بهای مورد بحث، در اروپا و  کانون
 ها صورت گیرد. ای بین آن ندرت ممکن است منادله اند که به یکدیگر جدا شده
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 1:1000000000اس مهی، انتشار طاعون در سطح جوان: 1شکب 
 (78 :1364 موبدی،)

  
 های قفهاز، در مجاورت رودهای ولگها، دن و  های طنیعی طاعون در آسیا، از کوه کانون

رای گنهی و شهمال   شمال غربی ایهران تها شهرق صهح     اورال در شوروی سابق، شرق ترکیه و
جنال شمال شهرقی   لسلههای بیماری در استان تسینگوای، س وسعت دارد و کانونشرقی چین 

مناطق افغانستان و ایهران، جنهوب غربهی خلهیج فهارس،       های کونلون وپامیر، بیشتر تنت، کوه
گفتنی است کهه   .(2 ن و شمال غربی هندوستان یافت شده است )شکبدریای عمان، پاکستا

سهاعد، چنهان از   موانع طنیعی و نهواحی نام  ی وسیله هآسیا بهای مورد بحث، در اروپا و  کانون
 ها صورت گیرد. ای بین آن ندرت ممکن است منادله اند که به یکدیگر جدا شده
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 20000000: 1مهیاس  ، آسیا های طنیعى طاعون در : انتشار جغرافیایى کانون2 شکب
 (98 :1364 )موبدی،

 
حضهور دارد. در   ،مانند هندوستان ،کشورهاصورت همیشگی در برخی از  هاین بیماری ب

بهار   اولهین  ولی معموالً صورت خاموش وجود دارد  هکشور ما ه  این بیماری در کردستان ب
  .(3 شود )شکب ها و در بنادر وارد می توسط کشتی

 

 
 20000000: 1مهیاس ، ى جوندگان مخزن طاعون در ایران: انتشار جغرافیای3شکب 

 (115 :1364 )موبدی،
 

های فعال طاعون به مهدت ده سهال یها     شته نشان داده است که گاهی کانونتجربیات گی
صهورت انفجهاری، فعهال و موجهب ابهتال        هو ناگوان و به  مانند میبیشتر، غیرفعال و خاموش 

 .رخ داده است های طنیعی شوند. این واقعه بارها در بعضی از کانون میجوندگان یا انسان 
 

 طب سنتی طاعون از دیدگاه. 3
نظر علوم پزشکی امروزی، ابتال به میکروب طاعون و بروز بیماری، به عوامب زیاد و طهرق   از

ههای منهتال بهه     تماس با ک  آلوده، تمهاس مسهتهی  بها انسهان    بستگی دارد  ازجمله  یمختلف
اس با نسهو  حیوانهات آلهوده و محهیط کشهت باسهیب طهاعون، تمهاس بها          طاعون ریوی، تم

با قرار گرفتن در  ی آلوده. انسان به پنومونی طاعونی و تماس با شد  و کنههای آلوده  گربه
اجتماعهات   ها به رود حیوانات وحشی آلوده یا ک  آنو انتهال حیوانی طاعون و یا ی چرخه

ست که  آلهوده بهه طهاعون     حیوانات اهلی نیز ممکن اشود.  منتال می انسانی، به این بیماری
گیهری   دگی شهدید جونهدگان شهوری، موجهب همهه     به منازل منتهب کنند. آلهو  جوندگان را

 :1373 صها نی، کنهد )  می فاقی را ایفانه  میزبان ات شود و انسان حیوانی و انسانی طاعون می
588). 

ناشههناخته، ممکهن اسههت افهزای  جمعیههت بهه حههد     ای و بهه دالیههب عمهدتاً   طههور دوره بهه 
هها افهزای     د جمعیهت، تمهاس  طهاعون بیفزایهد. بها ازدیها    مال انتشار بر احت غیرطنیعی برسد و

ههای   موهاجرت   بنهابراین،  شهود  ظرفیت محهب سهکونت طنیعهی از حهد خهار  مهی       یابد و می
رخ ای  ههای فیزیکهی و تغییهه    ای  حساسهیت بهه بیمهاری، تحهت اسهترس     افهز  وجمعی  دسته
 .دهد می

ردنهد و تلفهات گروههی    ک میمردم را درگیر  های واگیردار که بسیار در گیشته، بیماری
 .(377: 1385بخه ،  تها  )شهدند   ی وبا و طهاعون پنداشهته مهی    آوردند، در زمره وجود می به
 است که شدهنهب  ناچون وبا و طاعون در کتب مورخ ییها از ظوور بیماری یوارد متعددم

شدند،  میها خوانده نام ینکه بد یامراض شدند. خوانده می« امراب وبایی»نام عام با  معموالً
بودن، وجه  یمسرچون  یا در مواردیتلفات فراوان  داشتن چون مول  بودن و یدر موارد
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های فعال طاعون به مهدت ده سهال یها     شته نشان داده است که گاهی کانونتجربیات گی
صهورت انفجهاری، فعهال و موجهب ابهتال        هو ناگوان و به  مانند میبیشتر، غیرفعال و خاموش 

 .رخ داده است های طنیعی شوند. این واقعه بارها در بعضی از کانون میجوندگان یا انسان 
 

 طب سنتی طاعون از دیدگاه. 3
نظر علوم پزشکی امروزی، ابتال به میکروب طاعون و بروز بیماری، به عوامب زیاد و طهرق   از

ههای منهتال بهه     تماس با ک  آلوده، تمهاس مسهتهی  بها انسهان    بستگی دارد  ازجمله  یمختلف
اس با نسهو  حیوانهات آلهوده و محهیط کشهت باسهیب طهاعون، تمهاس بها          طاعون ریوی، تم

با قرار گرفتن در  ی آلوده. انسان به پنومونی طاعونی و تماس با شد  و کنههای آلوده  گربه
اجتماعهات   ها به رود حیوانات وحشی آلوده یا ک  آنو انتهال حیوانی طاعون و یا ی چرخه

ست که  آلهوده بهه طهاعون     حیوانات اهلی نیز ممکن اشود.  منتال می انسانی، به این بیماری
گیهری   دگی شهدید جونهدگان شهوری، موجهب همهه     به منازل منتهب کنند. آلهو  جوندگان را

 :1373 صها نی، کنهد )  می فاقی را ایفانه  میزبان ات شود و انسان حیوانی و انسانی طاعون می
588). 

ناشههناخته، ممکهن اسههت افهزای  جمعیههت بهه حههد     ای و بهه دالیههب عمهدتاً   طههور دوره بهه 
هها افهزای     د جمعیهت، تمهاس  طهاعون بیفزایهد. بها ازدیها    مال انتشار بر احت غیرطنیعی برسد و

ههای   موهاجرت   بنهابراین،  شهود  ظرفیت محهب سهکونت طنیعهی از حهد خهار  مهی       یابد و می
رخ ای  ههای فیزیکهی و تغییهه    ای  حساسهیت بهه بیمهاری، تحهت اسهترس     افهز  وجمعی  دسته
 .دهد می

ردنهد و تلفهات گروههی    ک میمردم را درگیر  های واگیردار که بسیار در گیشته، بیماری
 .(377: 1385بخه ،  تها  )شهدند   ی وبا و طهاعون پنداشهته مهی    آوردند، در زمره وجود می به
 است که شدهنهب  ناچون وبا و طاعون در کتب مورخ ییها از ظوور بیماری یوارد متعددم

شدند،  میها خوانده نام ینکه بد یامراض شدند. خوانده می« امراب وبایی»نام عام با  معموالً
بودن، وجه  یمسرچون  یا در مواردیتلفات فراوان  داشتن چون مول  بودن و یدر موارد
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در تصنیفات اطنای عهرب و  »پنداشت که  دکتر طولوزان نیز در این باره می اشتراک داشتند.
  .(963:  1375 طولوزان،)« ی وبایی است امراب عامه ی عج  لفظ وبا شامب همه

و کشهنده اسهت    نامی  ورمی که آن را طاعون می»ه کند ک ون بیان میسینا درباب طاع ابن
شهود   آن به گوهری سمی تندیب مهی  ی ندهآور وجود به ی نارت است از نوعی ورم که مادهع

کهرده را تغییهر    ههای نزدیه  انهدام ورم    د و رنهگ طهرف  گردانه  زده را فاسد می و اندام ورم
ثیر بهر قلهب   هها تهأ   آیهد و از راه شهریان  ن بیهرون  دهد و ممکن است خهون و چهرک از آ   می

)ابهوعلی سهینا،    «باشهد  ههای آن مهی   بگیارد که قی کردن، طد  قلب و غ  کردن از نشهانه 
ههای   به انهدام  زیرا  تر هستند اکبغب خطرنت گوش و زیرهای نزدی  پش . ورم(349 :1367

ترتیهب   سیاه به رخ به زرد و سدس کنود یاها از س های این ورم و رنگ هستندحساس نزدی  
 .(812:  2536 )حسینی جرجانی، شود تر می خطرناک

 طهور  بهه  توانستند می که اطنای طب سنتی برخالف رسد که در دوران تیموری، نظر می به
ن ایهن دو بیمهاری قا هب    بهی  مورخهان چنهدان تفهاوتی   ، تشخیص دهنهد از وبا را قطعی طاعون 

، الجنات روضات، در کتاب شتند  برای نمونهانگا دو بیماری را معادل ه  میگاهی ننودند و 
ماری را بهه کهام مهرگ    شه  داد و افهراد بهی   روی مهی بار  چندوقت ی ی که هردرمورد بیمار

صورت مرب آن بود که ناگاه مردم را دردسر و تب محهرق  »چنین آمده است:  فرستاد، می
و بعضی ه  در ی  شد  تر بر اعضا  پیدا میگرفت و بشره مهدار نخودی و یا کمتر و بیش می

 زمچهی اسهفزاری،  ) «رفتنهد  ت حق میروز، بعضی دو روز و بعضی در سه روز به جوار رحم
1338: 92). 

روایهت  مشهابه بها    سمرقندی که یکی دیگر از مورخان این دوره است، در روایتهی نسهنتاً  
زان اگاه کسی را دردسر و تب سون»دهد:  گونه شرح می ی بیماری را این قنلی، ظاهر و نحوه

یا دو روز به آمد و بعد از ی   ی بیشتر یا کمتر به اعضا پیدا میگرفت و دانه مهدار نخود می
  .(452 :1353 سمرقندی،) «پیوست جوار رحمت ایزدی می
اند یا  ، از نوع طاعون بودههای موجود کند که اپیدمی مشخص نمیچنین اظوارنظرهایی، 

چنانکههه   انههد از هههردو بیمههاری نههام بههردهر یهه  جهها ن دگههاهی برخههی از مورخهها. حتههی وبهها
بزرگهان شهور سهمرقند، موالنها      مهورد سرنوشهت یکهی از   در السهیر  حنیهب ی کتهاب   نویسنده

وبا گریزان گشهته از  چون مردم از »  سد:نوی ی، هنگام بروز بیماری، میالدین محمد قا ن جالل
لهت طهاعون بهر وی    کهرد و بهاالخره ع   ، آن جناب آن طایفه را منهع مهی  رفتند شور بیرون می

دالیهب   . خوانهدمیر در جهای دیگهر، درمهورد    (12 :1333 میر،خوانهد « )مسهتولی شهد و بمهرد   
طهاعون و   د،به یمن مهدم میهرزا پیرمحمه  » :گوید   کردن بیماری در شور اصفوان میفروک

در بیان  السعدین مطلعکتاب  ی نویسنده .(572همان: « )وبا تسکین یافته و اصفوان معمور شد
 نویسد: یری حادث در شور هرات، میگ همه

در این سال بر ارادت حضرت ذوالجالل در شور و بلوکات، وبای عام و علت  [...]
االولی و رجب این علت در شور و بلوکات ظهاهر   [ در جمادی...]طاعون واقع شد 

اگاه کسی را دردسر و ن شد. روز مرب و علت زیادت می ]...[ و روزبهشدن گرفت 
آمد و بعد  ی بیشتر یا کمتر به اعضا پیدا میگرفت و دانه مهدار نخود میتب سوزان 

پیوسهت و بسهیاری از صهغار و کنهار      یا دو روز به جوار رحمت ایهزدی مهی  از ی  
رفتنهد و بیشهتر بهه سهالمت      و اکناف بیرون مهی جالی وطن اختیار کرده به اطراف 

الهعهده بهه آن قنهه     و ذیرمضان طغیان کرد و در شهوال   گشتند و در شعنان و میباز
روزه بهه ده ههزار درگیشهتند و     رسید که نهب کردند که در شهور و بلوکهات یه    

صد تهابوت  هزار و هفتگویند ی  روز در شور شمردند چوارالعوده علی الراوی و 
ر بر اوالغهان  تابوت برداشته و بسیا رون بردند غیر از آنکه حماالن بیها بی از دروازه

سهاختند و همچنهین   خته و خاک بر ایشان ریخته پنوان ها اندا کبار کرده و در مغا
و هه  بهه    در بلوکات این حاالت هه  بهه کثهرت    در شور به این نوع دفن کردند و

  .(536 :1353سمرقندی، )عدد زیاد از شور بود ]...[ 
 

زمهان   ی طهاعون و وبها، هه     مهورد یه  بیمهاری از دو وا ه   نویسنده در ی  جملهه و در 
های تاریخی اسهت کهه در کتهب     رده است و از آنجا که میزان قضاوت ما گزارشاستفاده ک
لهه اصهفوانی آمهده اسهت،     و یها وا  سمرقندی، زمچی اسفزاری، میرخوانهد نی همچون مورخا
 که کدام بیماری در حالت اپیدمی بوده است. ی  به بیان قاطع بگویی توان نمی
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وبا گریزان گشهته از  چون مردم از »  سد:نوی ی، هنگام بروز بیماری، میالدین محمد قا ن جالل
لهت طهاعون بهر وی    کهرد و بهاالخره ع   ، آن جناب آن طایفه را منهع مهی  رفتند شور بیرون می

دالیهب   . خوانهدمیر در جهای دیگهر، درمهورد    (12 :1333 میر،خوانهد « )مسهتولی شهد و بمهرد   
طهاعون و   د،به یمن مهدم میهرزا پیرمحمه  » :گوید   کردن بیماری در شور اصفوان میفروک

در بیان  السعدین مطلعکتاب  ی نویسنده .(572همان: « )وبا تسکین یافته و اصفوان معمور شد
 نویسد: یری حادث در شور هرات، میگ همه

در این سال بر ارادت حضرت ذوالجالل در شور و بلوکات، وبای عام و علت  [...]
االولی و رجب این علت در شور و بلوکات ظهاهر   [ در جمادی...]طاعون واقع شد 

اگاه کسی را دردسر و ن شد. روز مرب و علت زیادت می ]...[ و روزبهشدن گرفت 
آمد و بعد  ی بیشتر یا کمتر به اعضا پیدا میگرفت و دانه مهدار نخود میتب سوزان 

پیوسهت و بسهیاری از صهغار و کنهار      یا دو روز به جوار رحمت ایهزدی مهی  از ی  
رفتنهد و بیشهتر بهه سهالمت      و اکناف بیرون مهی جالی وطن اختیار کرده به اطراف 

الهعهده بهه آن قنهه     و ذیرمضان طغیان کرد و در شهوال   گشتند و در شعنان و میباز
روزه بهه ده ههزار درگیشهتند و     رسید که نهب کردند که در شهور و بلوکهات یه    

صد تهابوت  هزار و هفتگویند ی  روز در شور شمردند چوارالعوده علی الراوی و 
ر بر اوالغهان  تابوت برداشته و بسیا رون بردند غیر از آنکه حماالن بیها بی از دروازه

سهاختند و همچنهین   خته و خاک بر ایشان ریخته پنوان ها اندا کبار کرده و در مغا
و هه  بهه    در بلوکات این حاالت هه  بهه کثهرت    در شور به این نوع دفن کردند و

  .(536 :1353سمرقندی، )عدد زیاد از شور بود ]...[ 
 

زمهان   ی طهاعون و وبها، هه     مهورد یه  بیمهاری از دو وا ه   نویسنده در ی  جملهه و در 
های تاریخی اسهت کهه در کتهب     رده است و از آنجا که میزان قضاوت ما گزارشاستفاده ک
لهه اصهفوانی آمهده اسهت،     و یها وا  سمرقندی، زمچی اسفزاری، میرخوانهد نی همچون مورخا
 که کدام بیماری در حالت اپیدمی بوده است. ی  به بیان قاطع بگویی توان نمی

Text [24] ed. 2.indd   129 2/15/2015   1:47:06 PM



130 / تحلیلی بر گسترش بیماری طاعون در ایران دوران فترت و تیموری )۷۳6 – ۹11 ه.ق/ 1۳۳6- 1۵06م(

کهه   یهابی   درمهی  تهاریخی موجهود،  شهکی و شهواهد   نظر گرفتن مطالعهات جدیهد پز  با در
ههای   خیهارکی )ظوهور دانهه   از نهوع طهاعون    م(1435ه.ق ) 838یماری طاعون رایج در سال ب

 .(638 :2536 کاشفی،)بزرگ کنودرنگ( بوده است 
تیمهوری   ی پزشهکان متنحهر در دوره   ننهودن  ی دهنهده  نشهان است که مهوارد بهاال    گفتنی
بهرای  کهه   بهود  یپهرور  دوسهت و عهال    ریهان عله   ی دربا دوره ،تیموریهان  عصهر  نیست  زیرا

 اند، آثار طنی که به نام سالطین تیموری تحریر شده. بودندای قا ب  پزشکان ه  حرمت ویژه
چون  یهای به کتاب ی توان ی حمایت تیموریان از پزشکان هستند  برای نمونه، می دهنده نشان
کهه   ، اشاره کنی است محفوظ منشااالنشا  در آن برای شده نوشته ی مهدمه که المفاصب وجع
 تیمهور  «صهاحنهران  حضهرت » به را آن و است فارسی زبان به کتاب این»آمده است:  در آن
 درکههه  اش  مهدمهههدر نیههز  الصههحه حفههظ کتههاب .(171 :2537خههوافی، )« دارد مههی تهههدی 

دیگهری کهه    های کتاب .(34همان: ) است شده تهدی  خان بوادر به ،است آمده منشااالنشا 
 ،رازی نههوربخ  بوا الدولههه از الخنههرهدیههه و التجههاربخالصههه ،نههام بنههری   ی تههوان مههی
و  (260: 1372حهیههت،  ) کرمهانی  عهوب  بهن  نفیس الدین از برهان عالمات و االسناب شرح
 معهروف  ،سهنزواری  الدین عال  محمدبن ی نوشته الصحه مراتکتاب  و العال  الهوانین کتاب

بیشهتر شهروحی بهر آثهار     ههای ایهن دوره    کتهاب . (151: 1363میر، ) هستند ،متطنب غیاث به
 .(85 -76: 1349 واصفی،)هستند  ،سینا پیشینیان، همچون ابن

 
 تیموری ی طاعون در دوره. 4

 و داخلهی  منازعات و جنگ آشفتگی، به که است هایی حکومت ازجمله تیموریان حکومت
 ثیرتههأ دوره ایههن بوداشههت بههر سیاسههیو  اجتمههاعی شههرایط ایههن اسههت. معههروف خههارجی

 شهد  مهی  فراگیهری  ههای  بیماری و طوالنی های محاصره و ها قحطی بروز و باعث گیاشت می
 از دجلهه  آب» :نویسهد  میبغداد  فتح شرح در روملواند.  هکرد اشاراتی آن به نیز مورخان که

 عفونهت  از بغهداد  ههوای  و کهرد  دربهر  بدخشهان  لعهب  و مرجهان  شاخ کسوت کشتگان خون
 ههرات  فهتح شرح  درحافظ ابرو ( و 306 :1357روملو، ) «گرفت سموم مزا  مردگان اجساد

 را کهس  هیچ گشته متعفن و افتاده یکدگر زبر بر مردگان ها کوچه و بازارها در»: است نوشته
 .(216 :1352حافظ ابرو، ) «ننود تدفین و تجویز مجال

 بهها تیمههوری جانشههینان تیمههور، حکومههتکههار آمههدن  گرچههه در ادوار بعههدی و بهها روی
 ای ویهژه  توجهه  مردمشان سالمت به ند کهکرد ثابت اند داشته اطنا و علما از که هایی حمایت
شهده و   تههدی   هها  آن بهه  یا و شده نوشته ها آن حمایت به که هایی کتاب از توجه)این  دارند
  مسهتوفی  64: 1343 جعفهری، ) چهماق امیر چون امرایی توسط حمام ساخت چونی اقدامات
 بنها  دولتیهان  ههای  هزینه با که «آغا ملکت» دارالشفای چون الشفاهایی و دار (97 :1342بافهی، 
معنی وجود سالمت عمومی  حمایت به اینشود(،  مشخص می (36 :2537خوافی، ) بود شده

بلکهه   ،بیمهاری تنوها در   اکنون نیز نهه اعتهاد به پاقدم که  مثالً و ازبین رفتن عهاید خرافی ننود 
 میرمانند خوانهد ی تیموری معتهدانی  در دوره ،شود باب بسیاری از امور از آن صحنت میدر

در شهور   (م1407ه.ق ) 810بیمهاری طهاعون و وبهای سهال     که فهروک  کهردن    داشته است
  .(573 :1333 میر،خواند)دانست  محمد بوادر میمیرزا پیر« میمن مهد»اصفوان را از 
بهار   ، دهی تیموری های واگیر، در دوره جامانده از روا  بیماری های به گزارشبا توجه به 

 به شرح زیر هستند:ترتیب زمانی  وبا و یا طاعون اتفاق افتاد که به گیری بیماری مهه
 ،کهالت، از نهواحی مازنهدران    ی در منطههه  م(،1343ه.ق ) 744گیری در سال  اولین همه
طهاعون   ی بالی وبا و طعنه» نویسد:  گیری می این همه است. سمرقندی در بیان گزارش شده

  .(69: 1353سمرقندی، ) «اختاهب کالت را هالک و مستول  س
 م(،1379ه.ق )780ین است که در تابستان سهال  دومین گزارش از میرخواند، حاکی از ا

گیری بیماری طاعون موجهب تلفهات سهنگین شهد. او      ، همهدر کالت مشود )کالت نادری(
بیماری طاعون در کهالت   ،در تابستان آن سال» کند: گونه بیان می میزان تلفات انسانی را این

  .(1039 :1372میرخواند، ) «جا به هالکت رسیدنداهر شده بود و بسیاری از مردم آنظ
ی تیموری که مورخهان زیهادی    گیر طاعون در دوره همه سومین گزارش از بروز بیماری

ه.ق  809گیری که در سهال   مربوا است. شدت این همه، به شور تنریز اند به آن اشاره کرده
 و در شنب غازان مهی  شدندی حکام از شور خار   رخ داد، به حدی بود که طنهه م(1406)
زا ابهابکر بهار دیگهر در هشهت      میهر »شهکور،  م ی گفتهه  ( و حتهی بنهابر  80 :1353سمرقندی، )
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 را کهس  هیچ گشته متعفن و افتاده یکدگر زبر بر مردگان ها کوچه و بازارها در»: است نوشته
 .(216 :1352حافظ ابرو، ) «ننود تدفین و تجویز مجال

 بهها تیمههوری جانشههینان تیمههور، حکومههتکههار آمههدن  گرچههه در ادوار بعههدی و بهها روی
 ای ویهژه  توجهه  مردمشان سالمت به ند کهکرد ثابت اند داشته اطنا و علما از که هایی حمایت
شهده و   تههدی   هها  آن بهه  یا و شده نوشته ها آن حمایت به که هایی کتاب از توجه)این  دارند
  مسهتوفی  64: 1343 جعفهری، ) چهماق امیر چون امرایی توسط حمام ساخت چونی اقدامات
 بنها  دولتیهان  ههای  هزینه با که «آغا ملکت» دارالشفای چون الشفاهایی و دار (97 :1342بافهی، 
معنی وجود سالمت عمومی  حمایت به اینشود(،  مشخص می (36 :2537خوافی، ) بود شده

بلکهه   ،بیمهاری تنوها در   اکنون نیز نهه اعتهاد به پاقدم که  مثالً و ازبین رفتن عهاید خرافی ننود 
 میرمانند خوانهد ی تیموری معتهدانی  در دوره ،شود باب بسیاری از امور از آن صحنت میدر

در شهور   (م1407ه.ق ) 810بیمهاری طهاعون و وبهای سهال     که فهروک  کهردن    داشته است
  .(573 :1333 میر،خواند)دانست  محمد بوادر میمیرزا پیر« میمن مهد»اصفوان را از 
بهار   ، دهی تیموری های واگیر، در دوره جامانده از روا  بیماری های به گزارشبا توجه به 

 به شرح زیر هستند:ترتیب زمانی  وبا و یا طاعون اتفاق افتاد که به گیری بیماری مهه
 ،کهالت، از نهواحی مازنهدران    ی در منطههه  م(،1343ه.ق ) 744گیری در سال  اولین همه
طهاعون   ی بالی وبا و طعنه» نویسد:  گیری می این همه است. سمرقندی در بیان گزارش شده

  .(69: 1353سمرقندی، ) «اختاهب کالت را هالک و مستول  س
 م(،1379ه.ق )780ین است که در تابستان سهال  دومین گزارش از میرخواند، حاکی از ا

گیری بیماری طاعون موجهب تلفهات سهنگین شهد. او      ، همهدر کالت مشود )کالت نادری(
بیماری طاعون در کهالت   ،در تابستان آن سال» کند: گونه بیان می میزان تلفات انسانی را این

  .(1039 :1372میرخواند، ) «جا به هالکت رسیدنداهر شده بود و بسیاری از مردم آنظ
ی تیموری که مورخهان زیهادی    گیر طاعون در دوره همه سومین گزارش از بروز بیماری

ه.ق  809گیری که در سهال   مربوا است. شدت این همه، به شور تنریز اند به آن اشاره کرده
 و در شنب غازان مهی  شدندی حکام از شور خار   رخ داد، به حدی بود که طنهه م(1406)
زا ابهابکر بهار دیگهر در هشهت      میهر »شهکور،  م ی گفتهه  ( و حتهی بنهابر  80 :1353سمرقندی، )
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به شهور   ،بیماری طاعون که در شور شیوع یافته بود سنب ، به تنریز درآمد و به809االول  ربیع
چون از حال فهر و بیماری مردم آگاهی یافهت، بهه آزار    ،درنیامده به شنب غازان نزول نمود
 .(621 :1352مشکور، ) «ایشان برنخاست و عدالت پیشه کرد

اسهت کهه    مربهوا  م( در شور اصفوان1407ه.ق ) 810گیری سال  به همهگزارش چوارم 
سهمرقندی،  )شهور اصهفوان تلهف شهدند     بسهیاری از اههالی    ،آن براثهر  ،مورخان ی گفته بنابر

گزارش پنج  ه  به شور اصفوان مربوا است کهه در  . (572: 1333 میر،  خواند911: 1353
گیر گرفت و خلق زیادی ههالک   همهبیماری حالت م(، بار دیگر 1408 ه.ق/ 811) سال بعد
  .(1139: 1372میرخواند، )شدند 

مربوا است کهه  در شورهای سلطانیه و شیراز  م(،1427ه.ق ) 830به سال گزارش شش  
شدند و در شهیراز نیهز    در سلطانیه طاعون واقع شد و جمع کثیری فوت» ،روملو ی گفته بنابر

. با تأملی در این آمار، با توجهه بهه   (191 :1357روملو، ) «هزار کس فوت شدند قریب به سی
مراتهب   بهه  یآثهار  هها،  کهه ایهن بیمهاری   یهابی    جمعیت بهودن شهورهای آن زمهان، درمهی     ک 

 .ندکاه  نفوس داشت درها و منازعات،  از جنگ تر مخرب
 838تیموری بود، بهه سهال    ی که شاید شدیدترین بروز بیماری در دوره هفتمین گزارش

زان فراگیری و شهدت تلفهات ایهن    است. میمربوا ات و توابع آن در شور هر م(،1435.ق )ه
، الجنهات  روضهات ، الصهفا  روضهه گیری درحدی بود که بیشهتر منهابع آن دوره، ازجملهه     همه

انهد. تنوها تفهاوتی کهه در      بهه آن اشهاره کهرده    ،السهعدین  مطلهع و  التواریخ احسن، السیر حنیب
تاریخ این واقعه  است که خلد برینب کتا ی ، گزارش نویسندهوجود داردگزارش مورخان 

 :نویسد کرده است. او در این مورد میگزارش  م(1434ه.ق ) 837را سال 
وقههوع وبهها و طههاعون در  ،روی نمههود 837دیگههر از وقههایع آن زمههان کههه در سههال 

ها  سنب لطافت هوا و عیوبت آن هرات بود و چون خلق آن دیار را به ی دارالسلطنه
روز  ، در مهام دهشت و حیرت بودند. روزبهروی ننموده بود هرگز مثب آن مصینتی

ور و گردید تا جمع کثیری از مهردم شه   سوز حیات پیر و جوان می این مرب خرمن
و بسیاری از اهب آن والیت جالی وطن اختیهار   بلوکات سفر آخرت پی  گرفتند

والهه  ) ی عظمی بهه سهالمت گیرانیدنهد    هکرده متاع زندگانی را از غارتگر آن داهی
  .(482 :1379اصفوانی، 

حتهی مشهایخ و   حهدی بهوده اسهت کهه بسهیاری از مهردم و       شهدت ایهن بیمهاری تا    ظاهراً
سهرایی   ای از خش  و غضب خداوند دانستند و حتی درمهورد آن افسهانه   بزرگان، آن را نشانه

فی در خهواب  جمله گفته شد که وقوع این بیماری مول  را ی  نفر صو  ازدندفراوانی کر
هها جهاری بهود،     است. حکایت دیگری که بر سهر زبهان   بینی کرده یده و شدت آن را پی د

ه دعها و تضهرع کسهی    به طهوری کهه    خداوند در این مورد بود  بهه  شدت خش  ی دهنده نشان
 :نمود تمس دعا را ه  غریق خش  خود میحتی مل کرد و توجه نمی

دعا فرمود. علت  حادثه ه یکی از مشایخ کنار درباب دفع آناز غرایب اخنار آن ک
سفر دیگران گردیده و چون  ایهن خنهر بهه یکهی از      طاعون بر زبان  عیان شده ه 

نهوعی   ی غضهب الوهی بهه    بر زبهان گیرانیهد کهه در ایهن اوقهات شهعله       ،عرفا رسید
در  ،جناب جالل کنریها دسهتی بلنهد کهرده     ی خالف اراده برافروخته که هرکس به

 .(219همان: )اعت ازپای درآمده س
 

کهرده و بهه منهاطق     شدت این بیماری حتهی شهاه و اطرافیهان  را هه  کهه از شهور فهرار       
سهیده از ههرات چنهان    کهرد. اخنهار ر   ور ری پناه برده بودند، نگهران مهی  هوای شو آب خوش

کهه ههر   » ان  دسهتور داد شاه برای ک  کردن از شدت اندوه و نگرانی اطرافی ناگوار بود که
سهنب تفهرق خهاطر     کس نگشاید و مطالعه نفرماید تا ، هیچیدمکتوب که ازجانب خراسان آ

 .(262 :1338 اسفزاری، زمچی) «مور به معتمدان سدارند نشود و همچنان سربه
 ی چنهان زیهاد بهود کهه پهس از حملهه       ،بهین رفتنهد  گیهری از  تعداد مردمی که در این همه

ع بهار دیگهر طنه   ها در شور ههرات، سهابهه نداشهت. شهدت ایهن طهاعون        مغوالن و کشتار آن
گهویی درپهی     ر چنهین مهواردی راه اغهراق و زیهاده    کهه د  مورخان و گزارشگران ایرانی را

شهدگان ذکهر    تحری  کرد که اعهداد و ارقهام بهاورنکردنی را بهرای تلهف     گیرند، چنان  می
هزار نفر ان شور هرات را نزدی  به ششصدشدگ کردند. اسفزاری ازقول پدرش تعداد کشته

غیر از کسانی  کند و این تعداد را به نفر ذکر می هزارچوارصدطراف شور را و تعداد اموات ا
ی  عنهوان گهواه، قصهیده    انهد. او بهه   ها انداختهه شهده   ها دفن و یا در مغاک داند که در خانه می

 :کند میشده توسط پدرش را ذکر  سروده
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حتهی مشهایخ و   حهدی بهوده اسهت کهه بسهیاری از مهردم و       شهدت ایهن بیمهاری تا    ظاهراً
سهرایی   ای از خش  و غضب خداوند دانستند و حتی درمهورد آن افسهانه   بزرگان، آن را نشانه

فی در خهواب  جمله گفته شد که وقوع این بیماری مول  را ی  نفر صو  ازدندفراوانی کر
هها جهاری بهود،     است. حکایت دیگری که بر سهر زبهان   بینی کرده یده و شدت آن را پی د

ه دعها و تضهرع کسهی    به طهوری کهه    خداوند در این مورد بود  بهه  شدت خش  ی دهنده نشان
 :نمود تمس دعا را ه  غریق خش  خود میحتی مل کرد و توجه نمی

دعا فرمود. علت  حادثه ه یکی از مشایخ کنار درباب دفع آناز غرایب اخنار آن ک
سفر دیگران گردیده و چون  ایهن خنهر بهه یکهی از      طاعون بر زبان  عیان شده ه 

نهوعی   ی غضهب الوهی بهه    بر زبهان گیرانیهد کهه در ایهن اوقهات شهعله       ،عرفا رسید
در  ،جناب جالل کنریها دسهتی بلنهد کهرده     ی خالف اراده برافروخته که هرکس به

 .(219همان: )اعت ازپای درآمده س
 

کهرده و بهه منهاطق     شدت این بیماری حتهی شهاه و اطرافیهان  را هه  کهه از شهور فهرار       
سهیده از ههرات چنهان    کهرد. اخنهار ر   ور ری پناه برده بودند، نگهران مهی  هوای شو آب خوش

کهه ههر   » ان  دسهتور داد شاه برای ک  کردن از شدت اندوه و نگرانی اطرافی ناگوار بود که
سهنب تفهرق خهاطر     کس نگشاید و مطالعه نفرماید تا ، هیچیدمکتوب که ازجانب خراسان آ

 .(262 :1338 اسفزاری، زمچی) «مور به معتمدان سدارند نشود و همچنان سربه
 ی چنهان زیهاد بهود کهه پهس از حملهه       ،بهین رفتنهد  گیهری از  تعداد مردمی که در این همه

ع بهار دیگهر طنه   ها در شور ههرات، سهابهه نداشهت. شهدت ایهن طهاعون        مغوالن و کشتار آن
گهویی درپهی     ر چنهین مهواردی راه اغهراق و زیهاده    کهه د  مورخان و گزارشگران ایرانی را

شهدگان ذکهر    تحری  کرد که اعهداد و ارقهام بهاورنکردنی را بهرای تلهف     گیرند، چنان  می
هزار نفر ان شور هرات را نزدی  به ششصدشدگ کردند. اسفزاری ازقول پدرش تعداد کشته

غیر از کسانی  کند و این تعداد را به نفر ذکر می هزارچوارصدطراف شور را و تعداد اموات ا
ی  عنهوان گهواه، قصهیده    انهد. او بهه   ها انداختهه شهده   ها دفن و یا در مغاک داند که در خانه می

 :کند میشده توسط پدرش را ذکر  سروده
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 ارههگور و کفن مردم خی ها که یافت آنز              اند  تههدر قل  آمد که رف هزارششصد
 ند چشمشان همه در خانه مور و مارخورد             اند  کسی همه در خانه مانده باقی ز بی

 (263 همان:)
بها همهین    هایی تهریناً های خواندمیر ه  گزارش و نوشته السیر حنیب، خلد بریندر کتاب 

بهین   اثر این بیمهاری از که دره  نام برخی از بزرگانی  در این منابع، .مضمون ذکر شده است
رسد با خهار  شهدن    نظر می ی این بیماری شور هرات بود و بهاست. کانون اصلرفتند، آمده 

این بیماری در بلوکهات نیهز روا  یافتهه اسهت و بهدین ترتیهب بهی  از         ،مردم از شور هرات
: 1353قندی، سمر)طول انجامید  ، بهبی  از پنج ماه ،های دیگران چوار ماه و یا طنق گزارش

ی شمال هه  سهرایت کهرد و موجهب      خطه ی آهسته به بهیه بیماری آهسته ،. پس از آن(311
 نویسد: فراوان شد. روملو در این باره میمیر و تلفات و مرگ

در اسههترآباد، شهام و روم بیمههاری افتههاد و موالنهها   ،م(1435.ق )ه 838در ایهن سههال  
منتلی گشته بر بستر ناتوانی افتاد و در بستر  ی در بالد استرآباد به مرب طاعونکاتن

 کرده و زبان به بیان آن بگشاد:مرگ این قطعه نظ  
 تر ز مش استرآبادی که خاک  بود خوشنو       زآت  قور وبا گردید ناگوان خراب

 بیشه چون افتد نه تر ماند نه خش آت  اندر     کس باقی نماند اندرو از پیر و برنا هیچ
 .(218 :1357روملو، )

 
ه.ق  840طهاعون را در سهال    وقهوع ، الشهعرا  تهیکره ، صاحب النته امیر دولتشاه سمرقندی

مرقندی، سه )د دانه  النا کهاتنی را نیهز در ایهن سهال مهی     و مرگ مو کند گزارش میم( 1437)
الههدین ابههوبکر  شههیخ زیههن ،(219 :1357روملههو، ) خواجههه عنههدالهادر مصههنف .(435 :1353

دین نههوراخ خههوارزمی، موالنهها الهه الدین محمههد امههامی، موالنهها ضههیا خههوافی، قاضههی صههدر
از مشهاهیر دیگهری هسهتند کهه     الهدین   عیدبن شهمس الدین محمد اوحدی و شیخ ابوس شمس

 .(454 :1353سمرقندی، )اند  براثر طاعون هرات بدرود حیات گفته
های م( در شهور 1464ه.ق ) 867هشتمین گزارش از بروز بیماری طاعون مربوا به سهال  

 .(435 :1353سهمرقندی،  ) زیادی را به خاک گور فرو برد ی سمرقند و هرات است که عده

 یب آورده و ذیهب عنهوان  تفصه  ه  ذکهر ایهن بیمهاری را بهه     الجنات روضاتی کتاب  نویسنده
 :نوشته است« طاعون در هرات به تهدیر حضرت خالق موت و حیات ی ذکر واقعه»

ار تنجی  و مسطننتان ارقام ارباب نجوم که مستخرجان آث ،میکوره ی هدر احکام سن
اکثری از دالیب اتصاالت اجرام علوی حک  کرده بودندکهه در اطهراف    ،اند تهوی 

هرات و هنوز  ی در بلده ممال  مرب مول  طاعون طغیان خواهد کرد، خصوصاً
نمهود و مهردم در    برانهداز ظوهور   ی خانهه  آفتاب در اوایب حمب بود که ایهن حادثهه  

لطان محمد میرزا الدین سالک جالی وطن اختیار کردند و نوراضطرار از خوف ه
جانهب   اتفهاق قاضهی و مهوالی و وزرا بهه     ، بهمهام سلطان سعید بود که در هرات قا  

کوه گیتو و بابا خاکی و تخت مل  میب نمود و از بهاقی   بادغیس رفتند و به ییالق
بیهرون رفهت و اربهاب صهالح و      ی گوشهه ه ود با توشه به مردم هرکه را استطاعتی ب

انده بساا عجز و یورت م ی جمعی که توکب درست و یهین صادق داشتند با زمره
ها سدر قضا و هدف ناوک انداختند. و در ماه رمضان نیران و  اقامت انداختند و سینه

 ی نهمحرم سه  ی تا غره سوخت و آت  کنریا چنان اشتعال یافت که خش  و تر می
ا و بعضی به عال  فنه یق به این علت از بلده و بلوکات خال ،ما ه ستین و ثمان سنع و

و بهازار و دکهان و سهودای سهود و زیهان       رفتنهد  بعضی به اطراف کوه و صحرا مهی 
نمههود و در احصهها تجههاوز  ی برافتههاد و عههدد فایههت و مایههت از حههد و عههد و حیطههه

و عنهور ننهود، بعهد از آن چهون آن      های شور جز صنا و دبور را مجال تهردد  کوچه
 ،بازآمهده  وزرا و اکابر شور که به بادغیس رفتهه بودنهد   ،علت روی به انحطاا نواد

آوردند و به عمارت و وزارت ترغیهب نمهود تها بهه انهدک      شده را باز مردم پریشان
 .(262 :1338 اسفزاری، )زمچی لده و بلوکات معمور و آبادان گشتزمانی ب

 
بهرای  ن است که مورخ ای ن دیگرهای مورخا گزارشبا ن گزارش های ای تفاوت یکی از

گرایان ذکر کرده اسهت    کنار نظر اهب حق و خرافهدره  ا نظر حکما و پزشکان ر ،بار اولین
 نموده است:یید ق را تأنوایت نظر اهب حهرچند در

 ی تنعهه اند و اهب حهایق،  وهوا دانسته ی عفونت آب حکما حدوث این بلیه را نتیجه
 :ه در مثنوی معنوی آمده است  چنانکذمای  افعال و قنایح اعمال عناد شمرده

 از زنا افتد وبا اندر جوان          قحط آرد در جوان منع زکات
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 یب آورده و ذیهب عنهوان  تفصه  ه  ذکهر ایهن بیمهاری را بهه     الجنات روضاتی کتاب  نویسنده
 :نوشته است« طاعون در هرات به تهدیر حضرت خالق موت و حیات ی ذکر واقعه»

ار تنجی  و مسطننتان ارقام ارباب نجوم که مستخرجان آث ،میکوره ی هدر احکام سن
اکثری از دالیب اتصاالت اجرام علوی حک  کرده بودندکهه در اطهراف    ،اند تهوی 

هرات و هنوز  ی در بلده ممال  مرب مول  طاعون طغیان خواهد کرد، خصوصاً
نمهود و مهردم در    برانهداز ظوهور   ی خانهه  آفتاب در اوایب حمب بود که ایهن حادثهه  

لطان محمد میرزا الدین سالک جالی وطن اختیار کردند و نوراضطرار از خوف ه
جانهب   اتفهاق قاضهی و مهوالی و وزرا بهه     ، بهمهام سلطان سعید بود که در هرات قا  

کوه گیتو و بابا خاکی و تخت مل  میب نمود و از بهاقی   بادغیس رفتند و به ییالق
بیهرون رفهت و اربهاب صهالح و      ی گوشهه ه ود با توشه به مردم هرکه را استطاعتی ب

انده بساا عجز و یورت م ی جمعی که توکب درست و یهین صادق داشتند با زمره
ها سدر قضا و هدف ناوک انداختند. و در ماه رمضان نیران و  اقامت انداختند و سینه

 ی نهمحرم سه  ی تا غره سوخت و آت  کنریا چنان اشتعال یافت که خش  و تر می
ا و بعضی به عال  فنه یق به این علت از بلده و بلوکات خال ،ما ه ستین و ثمان سنع و

و بهازار و دکهان و سهودای سهود و زیهان       رفتنهد  بعضی به اطراف کوه و صحرا مهی 
نمههود و در احصهها تجههاوز  ی برافتههاد و عههدد فایههت و مایههت از حههد و عههد و حیطههه

و عنهور ننهود، بعهد از آن چهون آن      های شور جز صنا و دبور را مجال تهردد  کوچه
 ،بازآمهده  وزرا و اکابر شور که به بادغیس رفتهه بودنهد   ،علت روی به انحطاا نواد

آوردند و به عمارت و وزارت ترغیهب نمهود تها بهه انهدک      شده را باز مردم پریشان
 .(262 :1338 اسفزاری، )زمچی لده و بلوکات معمور و آبادان گشتزمانی ب

 
بهرای  ن است که مورخ ای ن دیگرهای مورخا گزارشبا ن گزارش های ای تفاوت یکی از

گرایان ذکر کرده اسهت    کنار نظر اهب حق و خرافهدره  ا نظر حکما و پزشکان ر ،بار اولین
 نموده است:یید ق را تأنوایت نظر اهب حهرچند در

 ی تنعهه اند و اهب حهایق،  وهوا دانسته ی عفونت آب حکما حدوث این بلیه را نتیجه
 :ه در مثنوی معنوی آمده است  چنانکذمای  افعال و قنایح اعمال عناد شمرده

 از زنا افتد وبا اندر جوان          قحط آرد در جوان منع زکات

Text [24] ed. 2.indd   135 2/15/2015   1:47:07 PM



136 / تحلیلی بر گسترش بیماری طاعون در ایران دوران فترت و تیموری )۷۳6 – ۹11 ه.ق/ 1۳۳6- 1۵06م(

  ههوای ههرات کهه رشه  تسهنی  بوشهتی و غیهرت نسهی        و تکلف لطافت آب و بی
م ههوایی و  رت مهرد کثه  ی واسهطه  امها بهه   کند  وشت است اقتضای طاعون نمیاردین

آمهد، و ههیچ    هرگونه افعال ناشایست در وجود مهی آینه ازدحام خالیق هرجایی هر
اعمهال   ی طاعون ذمای  اهب حهایق، حق است، پس واقعه ی ش  نیست که عهیده
 .(92 :1338 اسفزاری، )زمچی ]...[ گوناگون تواند بود

 
مربوا است. در این واقعه نیز حکام  در شور تنریز م(488ه.ق ) 893گزارش بعد به سال 
ی  طنهق گفتهه   ای که در این مواقع وجود داشهت، از شهور گریختنهد و    شور بنابر سنت دیرینه

و  ن بمانهد رفت تا از آن بیماری در امها  )باسمنج( تنریز به واسفجمورخان، سلطان یعهوب از 
بهه سهراب و   کنهد،   مهی د که طاعون هنهوز در شهور کشهتار    دا تنریز به او خنر ی چون داروغه

  .(432 -224: 1357روملو، )اردبیب گریخت 
که این بیماری در منهاطق شهمالی کشهور     یابی  درمی ،شده با ی  نظر کوتاه به آمار ارا ه

. بها  اسهت  مربهوا  روا  داشته است و فههط یه  گهزارش بهه جنهوب ایهران و شهور شهیراز        
کهه بیمهاری    گیری  مینتیجه زده،  ونی ابریش  و شورهای طاع ساده بین مسیر جاده ی مهایسه
 (مربوا به طهاعون جوهانگیر )پانهدمی    گزارشات ین مسیر درحال پیشروی بوده است. در ا

م( که اروپا و آسیا را درنوردید، مؤید ایهن گفتهه   1473 -1346ه.ق )877 -747های  در سال
سیاسهی و   ههای تجهاری،   هها )هیتهت   های صحرایی و انسهان  حامالن این بیماری موشهستند. 
 .(87: 1390کثیری و دیگران، )اند  های تجاری( بوده ویژه هیتت بهمیهنی، 

 
 گیری نتیجه. ۵

ههای ذکرشهده در بهاال، تنوها یه  مهورد را        گیهری  ازبهین همهه  ن، های مورخها  براساس گفته
بهه   ی طاعون و یا وبها  موارد، وا ه ی و در بهیه ی  با قطعیتی بیشتر از بهیه، طاعون بدانی توان می
. بها  شدند بین مردم میومیر زیاد  مرگشد که باعث  اطالق میگیری  های همه ی بیماری همه

کشور و مناطق ساحلی دریهای  های شمال  توجه به مسیر حرکت بیماری که بیشتر در قسمت
ن با ظوور مهرگ سهیاه در   ها در ایرا گونه اپیدمی تطابق نسنی بین زمان بروز اینو  خزر است
ها از نوع طهاعون بودنهد. ایهن     گیری مهه به احتمال زیاد، بیشتر این هک گیری  می اروپا، نتیجه

 د کهه منشها  مهرگ سهیاه در اروپها را     کسانی باشه  ی یید بر نظریهمور تأتواند  گیری می نتیجه
 دانند. طاعون آسیایی می

 
 منابع
 شهرف  ی عنهدالرحمن   . ترجمهه قاانون در طاب  (. 1367بن عنداخ سینا. ) ابوعلی حسین

 . توران: سروش.2و  3کندی.   

  توهران: دانشهگاه   2.   تاریخ دامپزشکی و پزشاکی ایاران  (. 1385بخ ، حسن. )تا .
 توران.

 ( .1343جعفری، جعفربن محمدبن حسن .)  کوشه  ایهر  افشهار.     . بهه 2. چ تااریخ یازد
 توران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.

 ی ممتاز. . توران: چاپخانههراهنمای پزشکی خانواد(. 1368ساز، رهنما. ) چیت 

 کوشه    . بهه 2. چ التاواریخ رشایدی   ذیا  جاامع  (. 1352الهدین. )  حافظ ابرو، شواب
 انتشارات انجمن آثار ملی. خاننابا بیانی. توران: سلسله

   ( .2536حسینی جرجانی، سهید اسهماعیب .) تصهحیح جهالل   ی خوارزمشااهی  ذخیاره .
 مصطفوی. توران: انجمن آثار ملی و کتاب سوم.

  ( .1372حهیهت، عنهدالرفیع .)ی اسالمی از جاماسب حکای  تاا حکای      علوم و فلسفه
 . توران: کوم .سبزواری

 الدین همایون  کوش  رکن . بهاإلنشاء منشأ(. 2537الدین احمد. ) خوافی، ابوالهاس  شواب
 . توران: دانشگاه ملی ایران.1فرخ.   

 السیر فی اخبار افراد بشار  تاریخ حبیب(. 1333الدین. ) بن همام الدین خواندمیر، غیاث .
 ی خیام. . توران: کتابخانه3  

  ( .1357روملهو، حسههن بیههگ .) تصههحیح عندالحسههین نههوایی. توههران: التااواریخ احساا .
 فرهنگستان ادب و فرهنگ ایران )باب (.

 روضاات الجناات فای او اای مدیناه      (. 1338الدین محمهد. )  زمچی اسفزاری، معین
 . توران: دانشگاه توران.2و  1محمدکاظ  امام.   . تصحیح سید هرات

 کوشه    . بهمطلع سعدی  و مجمع بحری (. 1353الدین عندالرزاق. ) سمرقندی، کمال
 ی طووری. . توران: کتابخانه1عندالحسین نوایی.   
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 د کهه منشها  مهرگ سهیاه در اروپها را     کسانی باشه  ی یید بر نظریهمور تأتواند  گیری می نتیجه
 دانند. طاعون آسیایی می

 
 منابع
 شهرف  ی عنهدالرحمن   . ترجمهه قاانون در طاب  (. 1367بن عنداخ سینا. ) ابوعلی حسین

 . توران: سروش.2و  3کندی.   

  توهران: دانشهگاه   2.   تاریخ دامپزشکی و پزشاکی ایاران  (. 1385بخ ، حسن. )تا .
 توران.

 ( .1343جعفری، جعفربن محمدبن حسن .)  کوشه  ایهر  افشهار.     . بهه 2. چ تااریخ یازد
 توران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.

 ی ممتاز. . توران: چاپخانههراهنمای پزشکی خانواد(. 1368ساز، رهنما. ) چیت 

 کوشه    . بهه 2. چ التاواریخ رشایدی   ذیا  جاامع  (. 1352الهدین. )  حافظ ابرو، شواب
 انتشارات انجمن آثار ملی. خاننابا بیانی. توران: سلسله

   ( .2536حسینی جرجانی، سهید اسهماعیب .) تصهحیح جهالل   ی خوارزمشااهی  ذخیاره .
 مصطفوی. توران: انجمن آثار ملی و کتاب سوم.

  ( .1372حهیهت، عنهدالرفیع .)ی اسالمی از جاماسب حکای  تاا حکای      علوم و فلسفه
 . توران: کوم .سبزواری

 الدین همایون  کوش  رکن . بهاإلنشاء منشأ(. 2537الدین احمد. ) خوافی، ابوالهاس  شواب
 . توران: دانشگاه ملی ایران.1فرخ.   

 السیر فی اخبار افراد بشار  تاریخ حبیب(. 1333الدین. ) بن همام الدین خواندمیر، غیاث .
 ی خیام. . توران: کتابخانه3  

  ( .1357روملهو، حسههن بیههگ .) تصههحیح عندالحسههین نههوایی. توههران: التااواریخ احساا .
 فرهنگستان ادب و فرهنگ ایران )باب (.

 روضاات الجناات فای او اای مدیناه      (. 1338الدین محمهد. )  زمچی اسفزاری، معین
 . توران: دانشگاه توران.2و  1محمدکاظ  امام.   . تصحیح سید هرات

 کوشه    . بهمطلع سعدی  و مجمع بحری (. 1353الدین عندالرزاق. ) سمرقندی، کمال
 ی طووری. . توران: کتابخانه1عندالحسین نوایی.   

Text [24] ed. 2.indd   137 2/15/2015   1:47:07 PM



138 / تحلیلی بر گسترش بیماری طاعون در ایران دوران فترت و تیموری )۷۳6 – ۹11 ه.ق/ 1۳۳6- 1۵06م(

 ( .1373صا نی، اسماعیب .)توران: علمی فرهنگی.های عفونی در ایران بیماری . 

 .تاریخ ظهور طاعون در ایران در سنوات مختلفاه (. 1375) طولوزان.  وزف دزیره .
بهه   240 ی نمرهی ایران، از  نا[ )منتشرشده در روزنامه ی میرزا علیهلی. ]توران[: ]بی ترجمه

، تویهه و تنظهی    1292 یالثهان  یعرب 12 یخبه تار 253 ی تا نمره 1291 ی الهعده یذ 18 یختار
 کتابخانه ملی ایران(

  ،تصهحیح  الحیاات  رشاحات عای   (. 2536. )بهن حسهین   خرالدین علهی موالنا فکاشفی .
 جا[: بنیاد نیکوکاری نوریانی. . ]بی2و  1اصغر معینیان.    علی

 ( . 1390کثیری، مسعود و نجمه سال .)اصفوان: دانشگاه علوم مغول ی دوره در طب .
 پزشکی اصفوان. 

 ( .1342مستوفی بافهی، محمد مفید .)توهران:  1یر  افشار.   کوش  ا . بهجامع مفیدی .
 اسدی.

  ( .1352مشکور، محمهدجواد .) توهران: انجمهن   تاریخ تبریز تا پایان قرن نه  هجاری .
 آثار ملی.

 ( . 1364موبدی، ایر .) ی بوداشهت دانشهگاه    . توهران: دانشهکده  پاتولوژی جغرافیاایی
 توران.

 ( .1363میر، محمدتهی .)شیراز: دانشگاه شیراز.پزشکان نامی پارس . 
 ( .1372میرخواند، محمدبن خاوندشاه .)4. تلخیص عناس زریاب خهویی.    الصفا روضه 

 . توران: علمی. 6و 

 تصحیح الکساندر بلدروف.   1.   الوقایع بدایع(. 1350الدین محمود. ) واصفی، زین .
 . توران: بنیاد فرهنگ ایران.2و  1

  ( .1379والههه اصههفوانی قزوینههی، محمدیوسههف .) خ تیموریااان و خلااد بااری  )تاااری
 کوش  میرهاش  محدث. توران: میراث مکتوب. . بهترکمانان(

 10. 12ش  .ملهی جموهوری اسهالمی    ی تویهه و تنظهی  کتابخانهه   (. 1373) .قایع اتفاقیهو 
ملهی جموهوری اسهالمی ایهران و مرکهز مطالعهات و        ی کتابخانه :توران ه.ق.1267شعنان 

 .ها تحهیهات رسانه

 
 
 
 
 

 ی محکمهباب  یارغو؛ پژوهشی در ی محکمه
 لمغوایلخانان  قضایی

 
 1جعفر نوری

2اکبر کجباف علی
 

 3فریدون الهیاری
 

 3/2/1393دریافت: تاریخ                      

 4/4/1393تصویب: تاریخ 
                                                          

   چکیده
 که برای حل دعاایی  بود مغوالن اختصاصی قضایی ی محکمه یارغو
امپراتااوری  نااواحیبهشااتر  در ،هااای ملت اا  تالفاااد در یمه ااهی اخ

. ایا   شا   می تشکهل( ه.ق750 -654) ایران ای لانان ایجم ه ،مغوالن
م اقتصاادی ی  جارای بعضی  ی سهاسی مجرایمحکمه که بهشتر درمورد 

 .شا   میبرگزار نظامی مغوالن  اردیهای در، ش  می تشکهلاجتماعی 
اساالمی   محااکم  ی شاهوه  مشابه باهای  با اعمال شهوه ،در ای  محکمه
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   aliakbarkajbaf@yahoo.co.uk  . دانشهار گریه تاریخ دانشگاه اصفهان.2

 f.allahyari@ltr.ui.ac.ir . اصفهان دانشگاه تاریخ گریه دانشهار. 3
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