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Abstract 
In the history of Iran, the prevalence of infectious diseases has always been 
one of the main causes of population reduction. These diseases have inflicted 
serious damages on the economy and society throughout history. Although 
there is little information about these diseases in the pre-Islamic period in 
historical texts, there are many detailed reports on the prevalence of 
infectious diseases, especially plague and cholera, and their mortality rate in 
the historical texts of the Islamic period; These reports provide valuable 
information for researchers who focus on this field. In the Safavid period, 
despite some advancements in general healthcare, and although the central 
government had established hospitals and healthcare centers, infectious 
diseases continued to be prevalent and caused huge mortalities; so much so 
that professional books on infectious diseases and especially on cholera were 
written in this period. This article seeks to make a historical study on the 
prevalence of infectious diseases in the Safavid period of Iran to examine the 
views of religious scholars, historians, physicians and travel book writers on 
the disease and the cause of its spread, as well as the therapies provided by 
Iranian and traditional physicians in the treatment of these diseases. Upon 
examining the historical texts of the Safavid period, it is clear that although 
most people, historians and clerics of this period thought that divine 
retribution is the main cause of these diseases, the doctors and a small 
number of historians believed natural factors such as polluted water and 
unfavorable weather were the main causes of infectious diseases. Therefore, 
it can be said that the epistemology and worldview of different social classes 
has played an important role in their beliefs on the treatment of infectious 
and contagious diseases. 
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 چکیده
در سرزمین ایران همواره یکی از عوامل اصلی کاهش  دارو واگیرعفونی  یهایماریبشیوع و گسترش 

اطالعات  اگرچه بوده است. در طول تاریخ اقتصادی و اجتماعی عیت و موجب صدمات فراوان انسانی،جم

اسالمی  ۀاما منابع دور شودینمشاهده پیش از اسالم در متون م ۀدر دور هایماریبزیادی از شیوع این 

وبا و طاعون و  یهایماریب ژهیوبهدر باب شیوع امراض عفونی و  بسیار متعدد و مفصلی یهاگزارش

ایجاد یک حکومت  رغمبهصفوی  ۀ. در دورانددادهرا در اختیار پژوهشگران قرار  هاآنتلفات ناشی از 

عفونی کماکان  یهایماریب هامارستانیبپزشکی و احداث  بهداشتی و رشد دانش یهاشرفتیپمتمرکز و 

که در این دوره کتب تخصصی در مورد  آنجاتا . اندگذاشتهیمبسیار شایع بوده و تلفات بسیاری برجا 

حاضر در تالش است تا با بررسی  ۀمقالبیماری طاعون نگاشته شده است.  ژهیوبهعفونی و  یهایماریب

چهار گروه علما، مورخین، جهانگردان صفوی به دیدگاه  ۀعفونی در دور یهایارمیبتاریخی موارد شیوع 

 یهادرماندر مورد این بیماری و علت شیوع و بروز آن پرداخته و همچنین  پزشکاننویسان و و سفرنامه

. با قرار دهد یموردبررس هایماریباز سوی پزشکان ایرانی و طب سنتی ایرانی را در درمان این  شدهارائه

 اکثرشیت و تقدیر الهی از دیدگاه که اگرچه عامل م شودیمصفوی مشخص  ۀبررسی متون تاریخی دور

 ازنظر حالنیباا شودیمشناخته  هایماریبعامل بروز این  نیتریاصلروحانیون این دوره مورخین و 

نامساعد  یوهواآبآلوده و  یهاآبایرانی عوامل طبیعی نظیر مورخین از  تعداد اندکی پزشکان و

 ینیبجهانمعرفتی و  یهانظام نیبنابرا ؛شوندیمعفونی شناخته  یهایماریبعوامل بروز  نیتریاصل

نسبت به درمان بیماری عفونی و واگیردار  هاگروهاقشار مختلف اجتماعی نقشی مهم در باورهای این 

 داشته است.
 

 .اجتماعی یهاگروه صفویه، ۀعفونی، طاعون، وبا، دور یهایماریب کلیدي: هايواژه
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 . مقدمه1

دو بیماری وبا و طاعون در طول تاریخ ایران  باألخصعفونی و واگیردار  یهایماریب

 همواره یکی از معضالت اصلی بهداشتی جوامع انسانی ساکن در فالت ایران بوده است و

یامدهای جانی و مادی فراوان، پ یهاخسارتعالوه بر  هایماریباین  ۀگستردشیوع 

پیشرفت  رغمبهاجتماعی، اقتصادی و سیاسی مخصوص به خود را برجای گذاشته است. 

دانش طبی یونانی، هندی و چینی به جهان  انتقالاسالمی و  ۀدانش پزشکی در دور

اسالم و درهم آمیختن آن با طب ایرانی و پیدایش مکاتب مختلف طبی، طب سنتی 

 عفونی و واگیردار نظیر وبا و طاعون، اسهال، یهایرمایببا معضل درمان  همواره ایرانی

دارای  یهایماریببه دلیل عدم شناخت دقیق ماهیت دقیق این و غیره  و آبله حصبه

جوامع ساکن در  رونیازا (2911 ،)نک، دالس درگیر بوده است ،ویروسی و باکتریایی منشأ

راهکارهای دیگری را  هایماریبراهکارهای طبی جهت درمان این  رازیغبهفالت ایران 

نظیر پناه بردن به عوامل جادویی و ماورالطبیعی و یا توسل به باورهای مذهبی و دعا در 

 باپژوهش حاضر در تالش است تا . اندآزموده سوزخانمان یهایماریبمواجهه با این 

این بیماری در  راتیتأثمانده از عصر صفوی پیشینه و  یجابهمتون مکتوب  ۀمطالع

مورخین، علما و روحانیون، ) مختلفاجتماعی  یهاگروه ازنظرصفوی را  ۀتاریخ دور ۀعرص

و شباهت و تفاوت این دیدگاه ها را مورد بررسی نموده  پزشکان و سفرنامه نویسان غیر ایرانی(

 ارزیابی قرار دهد.

شیوع تنها به بیان  معموالًمتون تاریخی این عصر  ژهیوبهصفوی و  ۀمنابع مکتوب دور

و ظهور بیماری طاعون و وبا در شهرهای مختلف ایران و تلفات انسانی ناشی از آن 

و در این متون اطالعات چندانی در مورد عواقب سیاسی، اجتماعی و  اندپرداخته

اطالعاتی که در مورد این  ۀعمد. همچنین شودینممشاهده  هایماریباقتصادی این 

در ارتباط با  شودیمصفوی دیده  ۀوب مربوط به دوری متون مکتهاگزارشدر  هایماریب

و اقدامات شاهان  هافرمانی نظامی، هایاردوکشو  هاجنگوقایع سیاسی عصر نظیر 

اطالعات  هاآندرمان  ۀنحوعلت شیوع و  صفوی و یا وفات افراد مشهور است و در باب

ن در باب این ی متوهاگزارش ۀعمدبر این اساس  .شودینممستقلی چندان مشاهده 

، گیالن، قفقاز و مربوط به شهرها و والیاتی نظیر قزوین، اصفهان، آذربایجان هایماریب

و برخی  اندآمدهیمحکومت صفویه به شمار  ۀعراق عرب است که از والیات مهم در دور

 ازنظر .اندبودهصفویه  ۀبیشترین نبردهای داخلی و خارجی در دور ۀعرصاز این ایاالت 
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ی عفونی مربوط به هایماریبی مربوط به هاگزارشگی جغرافیایی نیز بیشتر پراکند

ی گیالن و مازندران، والیت آذربایجان و سایر مناطق شمال هاتیوالمناطق شمالی و 

غرب ایران و قفقاز بوده و از مناطق جنوبی و شرقی کشور کمتر سخنی به میان آمده 

ی مرطوب این نواحی چنانکه پزشکان ایرانی واوهآبکه  رسدیمبه نظر  نیبنابرااست و 

از گزارش  آنچه درمجموعبوده است.  مؤثر هایماریبدر گسترش این  اندکردهاشارهنیز 

ی عفونی نظیر طاعون و وبا هایماریبدریافت این است که شیوع  توانیممنابع تاریخی 

ده است و تالش صفویه و ماقبل آن بسیار و فراوان بو ۀدر سرزمین ایران در دور

چه از طریق اقدامات حکومتی و چه  هایماریبصفوی برای مهار این  دورۀچشمگیری در 

از سوی پزشکان و طبیبان ایرانی در جریان بوده است. عالوه بر این موضوع مقابله با 

صفوی نیز انعکاس یافته  دورۀی عفونی نظیر طاعون و وبا در آثار علمای شیعه هایماریب

در  تلفات پرو  خسارت پریانگر توجه و عزم همگانی برای درمان این معضل است که ب

 .ی استصفو دورۀ

شده انجام یرانیپژوهشگران ا یاز سو یدر باب موضوع موردمطالعه مطالعات چند

 یماریبه موضوع ب زین یاختصاص ندارد و برخ هیصفو دورۀها به است که البته تمام آن

اثر منصور  در اند.پرداخته یرانیا یبر اساس منابع طب سنت هاطاعون و وبا و درمان آن

به  ییهابخشصفوی در  دورۀدینی در  یهاشهیاندصفت گل به نام ساختار نهاد 

فلور نیز در اثرش وضعیت  .(2901صفت گل، ) است شده پرداختهصفوی  دورۀ یهایماریب

ده است لیکن اطالعات مربوط قرار دا یموردبررسصفوی را  دورۀایران در  یهامارستانیب

به  (2916) یجالدت و مصطفو .(2919فلور، ) است ترپررنگ قاجار در اثر وی دورۀبه 

و  انیاند. صالحپرداخته یطاعون در تمدن اسالم یماریب درمانو  صیتشخ یبررس

وبا  یماریازجمله ب یعصر صفو یهایماریب یشناسگونه ۀبه مطالع (2911)مقدم  زادهیعل

 یدر باب موضوع طاعون در عصر صفو (2916) البیاند. پرغو و پورسعون پرداختهو طا

 ۀیرا دستما هیصفو دورۀ یموضوع پزشک (2916) ییو رضا ییاند. آقارضاکرده قیتحق

و  یپزشک تیوضع (2912) یو احمد ییلولو ۀاند. در مطالعخود قرار داده قیتحق

و  صیقرارگرفته است. موضوع تشخ عهالموردمط یدر عصر صفو رانیا یهامارستانیب

 قیموردتحق( 2911)و خدادوست  یتوسط رودسر یرانیوبا در طب ا یماریدرمان ب

 یخود موضوع طاعون در طب سنت ۀدر مقال( 2916) قرارگرفته است. زارع و مساوات

 ۀدر مقال زین (2911)و کجباف  یاند. خضررا موردپژوهش قرار داده نیو طب نو رانیا
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 زیآن را ن یهابیطاعون و آس ۀمسئل یعصر صفو رانیا یاقتصاد یهابیبر آس ینگرش

 اند.کرده یبررس
 

 صفوي ةطاعون و وبا در دور يهايماریب ظهورتاريخي شیوع و  ۀپیشین. 2

مربوط به  شودیمصفوی دیده  دورۀنخستین گزارشی که از بروز و شیوع طاعون در 

سلسله صفوی است که این طاعون در سال  نخستین پادشاهاسماعیل صفوی عصر شاه

حسینی نیز به این خورشاه بن قباد  (11 :2910، قمی یمنش) است دادهیروه.ق  180

وی در اواخر سال  ۀنوشتاست. به  کردهاشارهاست  دادهیروه.ق  180طاعون که در سال 

این  یسوبهه.ق و زمانی که شاه اسماعیل صفوی برای تصرف عراق عجم و فارس  180

و بسیاری  افتهیگسترشوالیات حرکت کرده است قحطی و مرض طاعون در این والیات 

 انددادهیمبه دلیل قحطی نان و مرض طاعون جان خود را از دست  هرروزاز مردم 

حکومت شاه اسماعیل که اشارات  دورۀ برخالف (20 :2911، خورشاه بن قباد حسینی)

 دورۀمتون مکتوب  شودینمدیده  در متون ن دورهچندانی به وقوع وبا و طاعون در ای

طوالنی سلطنت  دورۀوبا و طاعون در  یهایماریبصفویه اطالعات بیشتری از وقوع 

. نخستین اشارات در این باب مربوط به لشکرکشی ابراهیم انددادهبه دست  طهماسبشاه

گام حمله به ه.ق است که سپاه وی به هن 122پاشا والی عثمانی به ایران در سال 

این  .ق(ه 111)متوفی حسینی . خورشاه بن قباد سلطانیه دچار بیماری طاعون شدند

 (210)همان،  داندیمطاعون را ناشی از خشم و غضب پروردگار بر سپاه متجاوز عثمانی 

خان گیالن طاعون شایع شد و والی این ایالت  .ق در والیته 129دو سال بعد در سال 

؛ 161 :2909 )منشی قمی،این بیماری درگذشت  براثر بن کارکیا احمد بن سلطان حسن

شهر تبریز نخستین پایتخت  (1/911: 2911؛ نوراهلل شوشتری، 9/2111: 2902روملو،  حسن بیک

و این ( 1/211 :2911بدلیسی، ) شده.ق درگیر بیماری طاعون  126صفویان از سال 

شهر تبریز در شهر ادامه یافت.  به مدت بیش از یک دهه در این یدرپیپ یهاطاعون

 شددرگیر بیماری طاعون  .قه 111 و( 2/11: 2911ولی قلی شاملو، )ه.ق  112 یهاسال

این طاعون باعث شد تا  (9/2116: 2902؛ حسن بیک روملو، 929 :2909منشی قمی، )

سمت عراق و  نموده و با اردوی خود به نظرصرفاز اقامت در تبریز  طهماسبشاه

دچار بیماری  مجدداً 111در سال تبریز  (1/211 :2911بدلیسی، ) کندعزیمت  خراسان

منشی قمی این  (1/080 :2969عتمادالسلطنه، ا؛ 219 :2911، یآبادخاتون) دیگردطاعون 

 نیا (991 :2909منشی قمی، ) داندیمطاعون را ناشی از عبور سپاه عثمانی از شهر تبریز 
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 :2902حسن بیک روملو، ) شدتکرار  مجدداًه.ق نیز  116طاعون در شهر تبریز در سال 

زیادی  ۀوعده.ق طاعون در اصفهان و عراق عرب رخ داد  162 و 169 سالدر  (9/2910

که در سال  یاگستردهدر طاعون  (919 :2909قمی،  یمنش) درگذشتنداین طاعون  براثر

رفتند و بسیاری از  ه.ق در اردبیل به وقوع پیوست در حدود سی هزار نفر از بین 102

اسکندر منشی، ؛ 61 :2909وحید قزوینی، )علما و روحانیون نیز در این طاعون از بین رفتند 

 :2902؛ حسن بیک روملو، 101 :2901منشی قمی، ؛ 2/919: 2911واله اصفهانی،  ؛2/12 :2922

مد در عصر سلطان مح (08 :2911؛ محمد مستوفی، 2/11: 2911 ؛ ولی قلی شاملو،9/2201

واله  ۀنیز شهر تبریز به نوشت اول عباسشاهپدر  ه.ق( 116ه.ق تا  101)حکومت خدابنده 

 :2911واله اصفهانی، ) دیگرداصفهانی به علت افزایش گرما و دمای هوا دچار بیماری وبا 

اشاره به وقوع این وبا در شهر تبریز در گزارش واله اصفهانی از معدود مواقعی است  (621

مورخین صفوی بیماری وبا  یهانوشتهسایر  برخالفو  ذکرشده ییتنهابهوبا که بیماری 

 عنوانبه عمدتاًرا  صفوی بیماری وبا دورۀدر  الواقعیف .اندنشدهو طاعون در کنار هم ذکر 

 عنوانبهو کمتر از این بیماری  اندداشتهیمبیماری طاعون محسوب  درآمدشیپمقدمه و 

 2890.ق تا ه 116)حکومت  اول عباسشاهحکومت  دورۀدر  ست.ا ادشدهیبیماری مستقلی 

 2882نیز بیماری وبا و طاعون در برخی از شهرهای ایران گسترش یافت. در سال  ه.ق(

ه.ق در شهر قزوین بیماری وبا و طاعون روی داد و این بیماری باعث مهاجرت بسیاری 

 شتندذاین بیماری درگ براثر از مردم از قزوین شد و برخی از علمای بزرگ قزوین نیز

در همین سال در ناحیه سیستان  .(1/922: 2922اسکندر منشی، ؛ 221 :2909وحید قزوینی، )

شی عباسی نا یآراعالمتاریخ  مؤلفاسکندربیگ منشی  ۀوبایی عظیم رخ داد که به عقید

سال بیماری وبا در  (1/998 :2922اسکندر منشی، ) استهوا بوده و آلودگی از عفونت 

شهر  (999 :2916میرتیمور مرعشی، ) کردشیوع پیدا نیز ه.ق در والیت مازندران  2889

لطافت دلیل عصر صفوی مجدالدین محمدالحسینی به  ۀاصفهان اگرچه به قول نویسند

اما بروز وبا و طاعون در شهر اصفهان در سال  شدیمهوا کمتر دچار بیماری وبا و طاعون 

و تلفات  بسیاری از مردم این شهر به مناطق اطراف شد.ق نیز باعث کوچ ه 2882

موارد شیوع  نیتربزرگاز  (161 :2961حسینی،  نیمجدالد) گذاشتبسیاری نیز برجای 

اول در والیت  عباسشاهه.ق در عصر حکومت  2892بیماری طاعون و وبا در سال 

مورخان  ۀه به نوشتآن تا قزوین نیز کشیده شد ک ۀدامنآذربایجان و اردبیل روی داد که 

هزار  288بیش از  درمجموعهزار نفر و  18صفوی تنها در شهر اردبیل بیشتر از  دورۀ

؛ وحید قزوینی، 9/121 :2922اسکندر منشی، ) دادندن واقعه جان خود را از دست نفر در ای
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 فلکی تأثراتناشی از تقدیر الهی و اسکندر منشی این طاعون  ۀبه عقید( 128: 2909

ر همین سال در شهر موصل در شمال عراق امروزی که در آن هنگام تحت د است.

تصرف ایران قرار داشت بیماری وبا ظهور کرد و جمعی از سپاهیان صفویه در این واقعه 

یکی اول  عباسشاه دورۀپس از  (9/120 :2922اسکندر منشی، ) نددادجان خود را از دست 

اعون گزارش وحید قزوینی از طاعونی است در باب بیماری ط هاگزارش نیترمفصلاز 

 ه.ق( 2811تا  2890)مدت حکومت  سلطنت شاه صفی دورۀه.ق در  2821که در سال 

به دلیل  ازآنجاوی این مرض ابتدا در گیالن شایع شده و  ۀنوشتاست. به  دادهیرو

ین اهالی گیالن با استان همسایه گیالن یعنی قزوین به دارالسلطنه قزو یوآمدهارفت

پشت  ۀاین بیماری در سه ناحی به مبتالوی در بیماران  ۀسرایت کرده است. به نوشت

است و سپس تب  شدهیمایجاد  ییهاورمو  هادملران  ۀگوش و زیر بغل و کشال

بروز این طاعون را ناشی از مشیت الهی  . وحید قزوینیآمدیمشدیدی در بیمار به وجود 

. با رسیدن خبر کندیمعلت اصلی بروز این بیماری اشاره  اگرچه خود در ابتدا به داندیم

شاه صفی جهت بررسی صحت و درستی این خبر یکی از  ،به اصفهانقزوین طاعون 

به سمت قزوین فرستاد. در همین هنگام چون سلطان مراد را پزشکان مخصوص خود 

اه شاه صفی از حمله کرد سپ به آذربایجان و بغداد ادیز اریبسچهارم عثمانی با لشکری 

لیکن این  شتافتندمسیر ناحیه قزوین به آذربایجان به جهت مقابله با سپاه سلطان مراد 

امر باعث شد تا طاعون به همراه سپاهیان شاه صفی به آذربایجان منتقل شود. این مرض 

 )وحید قزوینی،در همان هنگام در بغداد نیز شیوع پیدا کرد و موجب تلفات فراوان شد 

در  (Yerevan) که سلطان صفی شهر ایروان یدرزمانیک سال بعد و  .(166-161 :2909

اردبیل مطلع  یسوبهگرفت، در مسیر برگشت  پس باز هایعثماناز  مجدداًارمنستان را 

از  کرده و نظرصرفاز دیدار اردبیل  شد که در این شهر طاعون شایع شده و به این دلیل

 (111 :همان) تبازگشمسیر قزوین به شهر اصفهان 

که میزان شیوع  رسدیمبه نظر  گرددیمبا توجه به اطالعاتی که در منابع یافت 

دوران  از است. افتهیکاهشصفوی تا انتهای حکومت این سلسله  دورۀطاعون از اواسط 

گزارشی از وقوع  .ق(ه 2811.ق تا ه 2811)مدت حکومت از دوم صفوی  عباسشاهحکومت 

ه.ق تا  2811)مدت حکومت سلیمان صفوی سلطنت شاه دورۀ در .است نشدهثبتطاعون 

 :2911، یآبادخاتون) ه.ق در گیالن 2812وبا در سال  یریگهمهمورد به چند  ه.ق( 2281

در تبریز و زنجان و مازندران در سال  (206 :)همانه.ق  2816اردبیل به سال  در (191
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 2811 یهاسالبیماری طاعون در  نیهمچن است. شدهاشاره (190 :)همان ه.ق 2811

طاعون  شیوع پیدا کرد که این .ق در نواحی مازندران و استرآباد و تبریزه 2810 .ق وه

 درآوردکثیری را از پای  ۀعدهزار کشته بر جای گذاشت و در مازندران نیز  18در تبریز 
 .(129 -191 :همان)

 

 عصر صفوي و مشاهدات جهانگردان و سفرنامه نويسان هادگاهيد. 9

صفوی از ایران دیدن  دورۀی خارجیان و سفرنامه نویسان اروپایی که در هادگاهید

 دیتأکی آلوده وهواآبطاعون و وبا از طریق  یهایماریببر شیوع  عمدتاًنیز  اندکرده

 اندکرده دیدار ایران از بزرگ عباسشاه عهد در که خارجی جهانگردان بین دارد. از

 اول عباسشاه درگاه به سوم فیلیپ اسپانیا پادشاه فرستاده Figueroa وآفیگر به توانیم

 و منازل در طاعون به آلوده و کثیف یهاآب به سفرنامه نام به خود اثر در که کرد اشاره

 دلیل همین به مسافران که کندیم اشاره و است کردهاشاره اصفهان والیت یهاراه

 فیگروآ،) کنندیم حمل آب خودشان با آب چرمی یهاسهیک در اصفهان از حرکت هنگام

 عباسشاهصفوی که در عهد  دورۀسیاح فرانسوی  Jean Chardinژان شاردن  (912: 2969

که ایرانیان معتقدند  کندیماز ایران دیدن کرده است نیز در کتاب سفرنامه نقل  دوم

و از  داردمصون مى وجود درختان چنار آنان را از مبتال شدن به بیمارى کشندۀ طاعون

که کاشت درختان چنار در اطراف  کندیمی نقل صفقول خلیفه سلطان وزیر شاه

در شهر اصفهان مشاهده  هاستمدتدالیلی است که بیماری طاعون  ازجملهاصفهان 

به  کندیمی که شاردن نقل انکتهبا در نظر گرفتن  .(9/2298 :2911شاردن، )نشده است 

ی هایماریباول اقداماتی در جهت کاهش شیوع  عباسشاههد که از ع رسدیمنظر 

است و میزان شیوع و بروز این بیماری به نسبت  آمدهعملبهعفونی نظیر وبا و طاعون 

خود  ۀسفرنامکه شاردن در  روازآناست  افتهی کاهشاول حکومت صفوی بسیار  ۀنیم

وپاییان با آن آشنایی دارند مدعی است که ایرانیان با بیماری طاعون به صورتی که ار

ی ایران و قناعت و کم وهواآبوی این امر را ناشی از خشکی ( 2210 :همان) ستندینآشنا 

بهداشتی دیگری در باب احتراز  ۀنکتشاردن به ( 2298 :همان) داندیمخوری ایرانیان 

انیان که ایر سدینویمو  کندیمشدید ایرانیان از نگهداری جسد مرده در خانه اشاره 

آدام  (2/2196 :همان) خوانندیم زدهطاعوننگهداری شود را  آن دری که مرده اخانه

است  سفرکردهاولئاریوس سفرنامه نویس آلمانی که در عهد سلطنت شاه صفی به ایران 

نظری مشابه با شاردن دارد و معتقد است که بیماری طاعون در ایران همانند اروپا 
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از بین سفرنامه نویسان اروپایی جووانی کارری در  (121 :2969 اولئاریوس،) ستینفراوان 

و  کردهاشارهآن  یهاکوچهو  هاابانیخخود به وضع بهداشتی شهرهای ایران و  ۀسفرنام

در مورد شهر اصفهان معتقد است که اگر هوای آفتابی این شهر نبود به  مثالعنوانبه

و  هاکوچهدر  رهاشده یهازبالهکثافات و و  شدهکشتهحیوانات  یهاالشهدلیل فراوانی 

 .(62 :2920 ،یکارر) عفونی است یهایماریباین شهر بسیار مستعد شیوع  هاابانیخ

بار به  1دوم  عباسشاهسلطنت شاه صفی و  دورۀتاورنیه جهانگرد فرانسوی نیز که بین 

ایرانیان  یهایماریببه  خود ۀدر بخش کوتاهی که در سفرنام ایران مسافرت کرده است

 یهانسخهدرمانی ایرانیان و دستورات و  یهاروشتنها به برخی اختصاص داده است 

وبا و طاعون ذکری  یهایماریباست و از  کردهاشارهپوستی  یهایماریبطبی ایرانیان و 

 .(981-981 :2909تاورنیه، ) به عمل نیاورده است
 

عفوني وبا و  يهايماریباب صفوي در ب دورةمورخین و علماي  يهادگاهيد. 2

 هاآندرمان  ةنحو طاعون و علت بروز و

ایرانیان و مردم عادی و  ۀدیدگاه عام توانیمصفوی  دورۀدر منابع مکتوب مربوط به 

مشاهده  یخوببهعفونی نظیر طاعون و وبا  یهایماریبروحانیون و مورخین را در باب 

در دیدگاه مردم عادی و روحانیون غلبه عامل مشیت و تقدیر الهی  ریتأثکرد. اگرچه 

گاهی برگرفته از روحانیون  هایماریبدیدگاه مورخین ایرانی در مورد این  حالنیباادارد 

 مثالعنوانبه از پزشکان و عوامل طبیعی است. متأثرو عقاید دینی و گاهی نیز 

گوار و بد و مجدالدین حسینی علت شیوع وبا و طاعون در والیت ری را ناشی از آب نا

 (160: 2961 مجدالدین حسینی،) استدانسته  همچنین هوای گرم و متعفن آن والیت

در سال  دادهرخکه در کتاب نقاوه اآلثار در مورد بیماری طاعون  ینطنزای افوشته

در  دادهرخمفصلی ارائه داده است دلیل طاعون  نسبتاًه.ق در اصفهان گزارش  2881

 گرددیمکه موجب بیماری طاعون  داندیمآن شهر  یوهواآباصفهان را ناشی از 

وی بیماری طاعون همیشه در اصفهان وجود  ۀدیعقالبته به  (191: 2919، ینطنزای افوشته)

.ق موجب افزایش تلفات این بیماری شده ه 2881در طاعون سال  آنچهداشته است اما 

 عباسشاهپنهانی به  صورتبهاست این نکته است که برخی از اهالی اصفهان در نهان و 

از این مسئله، وی از اهالی اصفهان  عباسشاهو پس از آگاهی  اندنمودهیماول توهین 

 یلطفکمو  یتوجهکمشده است و همین  التفاتکمو  لیمیبآزرده و نسبت به آنان 

 استاول نسبت به اهالی اصفهان موجب افزایش تلفات در میان مردم شده  عباسشاه
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بر جایگاه الهی و مشروعیت الهی و تقدس  یدییتأمهر  درواقعاین نکته ( 199 ان:هم)

ای نطنزی معتقد که افوشته روازآن پادشاهان صفوی از دیدگاه مورخین این دوره است.

اول از مردم اصفهان باعث خشم الهی و  عباسشاهاست که آزرده و خشمگین شدن 

نصیری نیز  نیالعابدنیزدم اصفهان شده است. افزایش تلفات بیماری طاعون در بین مر

سلطان حسین در کتاب دستور شهریاران با همین دیدگاه آنانی را که در مقابل شاه

که گرفتار  داندیمافرادی  انددهیکشصفوی سرکشی کرده و قدرت سلطنت را به چالش 

اگرچه مورخین  حالنیباا( 28 :2919نصیری، ) اندشدهی طاعون و وبا خشم الهی و بیمار

عامل و علت اصلی بروز  نیترعمدهصفوی عامل مشیت الهی و قضا و قدر الهی  دورۀ

منشی قمی  باألخص عفونی است در برخی مواقع مورخین این دوره یهایماریب

. اندنمودهبه علت طبی و پزشکی شیوع طاعون و وبا نیز اشاره  نویسنده خالصه التواریخ

دلیل بروز طاعون در شهر قزوین در عهد سلطنت شاه  منشی قمی مثالعنوانبه

منشی قمی، ) داندیمرا کثرت جمعیت و ازدحام مردم در دارالسلطنه قزوین  اسماعیل دوم

.ق در شهر قم دلیل شیوع ه 101( وی همچنین در شرح طاعون سال 1/620 :2909

که این بیماری  رونازآ. داندیمطاعون را ناشی از عدم آشنایی مردم قم با این بیماری 

طاعون را ناشی از  منشأوی  نیهمچن بود. شدهدهیددر شهر قم کمتر  نیازاشیپ

که بیماری طاعون  داندیمتبریز به شهر قم  ۀزدطاعوناز اهالی از شهر  یاعدهمهاجرت 

 (119 :همان) انددادهرا با خود به شهر قم انتقال 

صفوی باورهای  دورۀکه در گفت  کلی رتصوبه توانیممنابع عصر صفوی  ۀبا مطالع

علما و عقاید دینی  هاشهیاندعامل سه  ریتأث تحت عفونی یهایماریبدر باب  رانیا مردم

 باورهای عامیانه، ریتأثهمچنین تحت  و و روحانیون، دستورات طبی معمول عصر صفوی

ران، احادیث صفوی در ای دورۀبوده است. به دلیل رواج مذهب شیعه در  و نجومی خرافی

امام ششم شیعیان جعفر  مخصوصاًو روایاتی که توسط علمای شیعه از امامان شیعه و 

نظیر بحاراالنوار  یکتب در الرضایموس و امام هشتم شیعیان علی بنالصادق بن محمد

 ۀعام موردتوجهاست بسیار  شدهیمنقل  .ق(ه 2228.ق تا ه 2891)عالمه محمدباقر مجلسی 

عفونی  یهایماریبروایات، مطالبی که در مورد  . در میان این احادیث ومردم بوده است

که بسیاری از روایات در دو  خوردیمبه چشم  هاستآنوبا و طاعون و درمان  ژهیوبهو 

 2818)متوفی کتاب بحاراالنوار محمدباقر مجلسی و لوامع صاحبقرانی محمدتقی مجلسی 

فی تهذیب  به کتاب محجه البیضا توانیمتب از دیگر این ک .است شدهیگردآور .ق(ه
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اشاره  .ق(ه 2812)متوفی الحیا از مالمحسن فیض کاشانی از علمای مشهور عصر صفوی 

فکری  ینیبجهانمذهبی بخش مهمی از  یهاشهیاندکه روایات و  رسدیمبه نظر  کرد.

است و حتی در  هدادیمر طاعون و وبا تشکیل نظی ییهایماریبایرانیان را در مواجهه با 

ابن مبارک در کتاب  مثالعنوانبه صفوی نیز انعکاس یافته است. دورۀکتب طبی 

را  زدهطاعونورود به شهر  سلیمانی حدیثی از پیامبر در مورد عدم ۀنامحتینصپزشکی 

 (2/181: 2906بهارستان،  ۀگنجین) کندیممطرح کرده و آن را با دالیل قرآنی و طبی تفسیر 

 کندیمن قربانی کردن و صدقه دادن را در هنگام بیماری طاعون توصیه وی همچنی

 اما وی در برخی مواقع به تناقض روایات و احادیث با دستورات طب سنتی (118 :همان)

پی برده و سعی در وفق دادن این احادیث و روایات با دستورات پزشکی دارد و  آن عصر

 طبی آن دوره یهاشهیاندفسق و فجور را با  گناه و براثرعلت وقوع طاعون  کندیمسعی 

 (122: همان) کندتلفیق و اثبات 

صفوی  دورۀ و روایی دالیل مختلفی برای شیوع بیماری وبا و طاعون در کتب حدیثی

در باب معاشرت با مریضان حدیثی  بحاراالنوارمجلسی در برشمرده شده است. محمدباقر 

که طاعون  شودیمکه از آن این نکته برداشت  کندیمکه از امام چهارم شیعیان نقل 

رحمت و آمرزش گناهان و  ۀالهی ست و این بیماری برای اهل ایمان مای منشأدارای 

مجلسی در کتاب  یمحمدتق( 1/21 :2962مجلسی، ) استعذاب  ۀمای گمراهان وبرای کفار 

 تیباهلدشمنان در آن به مرگ که ) انیعیشلوامع صاحبقرانی در شرح حدیثی از امام ششم 

که به همین علت است که در بالد روم و  کندیماشاره  است( شدهاشارهبیماری طاعون  با

 (122 :2222 ،محمدتقی مجلسی) دهدیمخ ر کراتبهیماری طاعون شایع است و عثمانی ب

 کردهیمکه سپاه عثمانی را درگیر خود  ییهاطاعون نیز صفوی دورۀدر دیدگاه مورخین 

 ،خورشاه بن قباد حسینی) استی از غضب و خشم خداوند بر سپاه عثمانی بوده است ناش

 111منشی قمی نیز در کتاب خالصه التواریخ نقل کرده است که در سال  (210: 2911

ه.ق و زمانی که ازبکان شهر مشهد مرکز والیت خراسان در شمال شرقی ایران را تصرف 

حمله کردند و اموال  الرضایموسن علی بن امام هشتم شیعیا ۀبقعکردند به آستان و 

که تمام افرادی که از سپاه  دیافزایمبسیاری از این بقعه را سرقت کردند و در ادامه 

مقدس امام هشتم چیزی را به سرقت برده بودند دچار خشم الهی و  ۀازبک از بقع

یکی از  این روایت توسط .(1/010 :2909منشی قمی، ) شدندبیماری وبا شده و کشته 

مجلسی  (210 :2100 ،بسطامی) است شدهنقلقاجار نیز  ۀدورنویسندگان ایرانی در 
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که در آن منقول است که  کندیمروایتی را از پیامبر اسالم نقل  بحاراالنواردر همچنین 

اخالقی شده باشند بروز  یهاتیمعصو  بیماری طاعون در میان قومی که دچار فساد

به  الصادق جعفرامام حدیث دیگری را از وی همچنین ( 1/662 :2910مجلسی، ) کندیم

نظیر  ییهایماریبشیعه را با  ۀائمکه خداوند پیروان دروغین  کندیماین مضمون نقل 

این روایت توسط سید محمد گلستانه از  .(191: 2962مجلسی، ) کندیمطاعون آزمایش 

 است شدهنقلب منهج الیقین در کتانیز  .ق(ه 2228)متوفی صفوی  دورۀعلمای اواخر 

طاعون و وبا  یهایماریبالزم به ذکر است که در باب درمان  .(116 :2901گلستانه، )

است که بر استفاده از ادعیه در درمان  شدهنقلصفوی  دورۀروایاتی نیز در کتب مذهبی 

اندن که خو کندیمروایتی را از پیامبر اسالم نقل  یمجلس .دارد دیتأک هایماریباین 

نظیر طاعون توصیه  ییهایماریبآیاتی خاصی از قران بر روی آب باران را جهت درمان 

روایات مذهبی حتی در آثار پزشکی این دوران نیز  نیا .(28/126: 2912مجلسی، ) کندیم

سلیمانی بخشی را به آیات قران و  ۀنامحتینصابن مبارک در  گذاشته است. ریتأث

شرعیه در دفع  راتیتدب» با و طاعون اختصاص داده است و آن رادر درمان و مؤثردعاهای 

و سایر  روایاتی که مجلسی (2/116 :2906بهارستان،  ۀگنجین) نامدیم« بیماری وبا و طاعون

مربوط به قرون اول و دوم هجری است لیکن بدیهی  اگرچه کندیمنقل  علمای این دوره

نقش مهمی  هایماریبین در باب اصفویه  دورۀمردم  تفکر ۀنحو است که این روایات در

 .اندکردهیمرا ایفا 

مطالبی  ازجمله نیز زدهطاعونبحث فرار از بیماری طاعون و عدم اقامت در شهر 

این  درمجموع .شودیمدیده  شیعه ۀو ائم اسالم ات و احادیث پیامبراست که در روای

به جهت جلوگیرى از انتقال  احادیث و روایات خروج از منطقه آلوده به وبا و طاعون

جایز نیست و همین امر سبب شده که  ازآنجابیمارى نهی شده است. بنابراین فرار 

در  .کنندهایى نیز تألیف موضوع رسالهمختلف در باب این  یهادورهعالمان شیعه در 

 شدهنقلمختلفی  یهاشکلصفویه نیز این روایات فرار از طاعون به  دورۀمتون مذهبی 

 زدهطاعونصفویه نیز شواهد فراوانی از عدم ورود به شهر  دورۀمتون تاریخی  در است.

.ق سفر خود به تبریز را به ه 111در سال  طهماسبشاه مثالعنوانبه. شودیممشاهده 

 بوداق منشی قزوینی،) رفترها کرد و به شهر دامغان  کارهمهیندلیل شیوع بیماری طاعون 

در کتب مذهبی این دوره روایات  شدهنقلدر روایات مذهبی  الحنیباا (216 :2910

. مالمحسن فیض کاشانی در کتاب محجه اندشدهنقلمتناقضی در باب فرار از طاعون 
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و  زدهطاعونکه در آن از رفتن به شهر  کندیمالبیضا روایتی را از پیامبر اسالم نقل 

فیض  (60-2/61 :2902کاشانی، )فیض نهی شده است  زدهطاعونهمچنین فرار از شهر 

که با خروج افراد  داندیمرا در این نکته  زدهطاعونکاشانی دلیل نهی خروج از شهر 

و به علت عدم درمان  رهاشدهحال خود  مبتالبه یهاانسانتندرست از آن شهر، 

وی حتی در مواقعی وارد شدن به شهر وبا و ( 0/211: همان) شوندیمنابود  یراحتبه

 101در سال  حالنیباا (1/191 :همان) داندیمرا برای درمان بیماران مستحب  زدهطاعون

به  خانهدولتاسماعیل دوم در ابتدا مقر خود را از .ق که طاعون در قزوین شایع شد شاهه

باغ سعادت انتقال داده و دستور داد که اگر شیوع بیماری طاعون گسترش یابد دستگاه 

م منتقل گردد. وی همچنین انتقال افراد مریض و بیمار و و تشکیالت حکومتی به ق

اجساد مردگان از شهر قزوین به قم را ممنوع کرد تا از انتقال بیماری به شهر قم 

این دوره که توسط  توجهجالباز آثار  یکیدر (1/620 :2909 منشی قمی،) شودجلوگیری 

در باب بیماری طاعون به نام  (.قه 2221-2818)صفویه  دورۀ ۀجزایری عالم شیع اهللنعمت

است این  شدهنوشته به زبان عربیالطاعون الوباء و مسکن الشجون فی حکم الفرار من 

روایات متعدد و گاهی متناقضی که در باب  ایگو است. قرارگرفته موردبحث مفصالًبحث 

ن در بود و همچنین شیوع فراوان طاعو شدهنقلفقهی شیعه  یهاکتابفرار از طاعون در 

کتاب  وی برای نگارش این کتاب بوده است. ۀزیانگهجری  22قرن  یهاسالنخستین 

: باب اول دربارۀ مرگ و عجایب آن؛ باب دوم دربارۀ است شدهمیتنظدر پنج باب  مزبور

اسباب طاعون؛ باب سوم دربارۀ حکم فقهى فرار از آن؛ باب چهارم دربارۀ اجل؛ و باب 

وی در  (1/111: 2911، جعفریان) بالیا گونهنیاحکام در قبال  پنجم دربارۀ وظیفه علما و

که شامل مواردی  کندیمفصل دوم به چند دلیل در توضیح علت بروز طاعون اشاره 

چون شیوع گناه و فسق و فجور، هوای متعفن و وجود قبور پیشوایان باطل و گناهکار 

علما و حکام در  ۀباب وظیف وی در باب پنجم در (92-99 :ایری، نسخه خطیجز) گرددیم

طاعون و وبا علما  یهایماریبور عالئم بروز و ظه محضبهیا معتقد است که باب این بال

را به توبه و استغفار وادارند تا بال  آگاه کرده و آنان هایماریبتا مردم را از این  دیبایم

ا از گناهان که مردم به جهت دور شدن از بالی کندیممرتفع شود. همچنین توصیه 

دوری کرده و صدقه بدهند و روزه گرفته و به پیشگاه خداوند گریه و زاری کنند تا 

دو توصیه بهداشتی داشته و آن این  تیدرنهاخداوند عذاب را از ایشان دور کند. وی 

 کهآنبلند و مرتفع برده و آب را از سرچشمه  یهامکاناست که علما باید مردم را به 
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بلند و  یهامکانرفتن به  (21 :همان) کنندآلوده نشده است مصرف  هنوز به بیماری

در  است. ذکرشدهصفویه هم  دورۀمرتفع در هنگام مواجهه با طاعون در منابع تاریخی 

در تبریز بود در این شهر طاعون روی داد و شاه  طهماسبشاهه.ق زمانی که  126سال 

طاعون به سمت ییالقات و ارتفاعات خود برای فرار از  سپاه وصفوی به همراه اردو 

به تبریز  (کردیم)که طاعون فروکش اطراف تبریز حرکت کرد و تا فصل سرما و قشالق 

ه.ق و  110در سال  (9/2118 :2902؛ حسن بیک روملو، 161 :2909منشی قمی، ) بازنگشت

د را صفوی سپاه خو طهماسبشاهزمانی که در اردوی قزلباشان بیماری طاعون بروز کرد 

 (1/182 :2911 بدلیسی،) رفت باغقرهمتفرق کرد و خود جهت قشالق به سمت 

نظیر وبا و طاعون در  ییهایماریبدر بروز  مؤثردیگر عوامل  ازنیز عوامل نجومی 

در روایتی  بحاراالنواراست. مجلسی در  رفتهیمدیدگاه ایرانیان در عصر صفوی به شمار 

مشتری و عطارد در  یهاارهیسکه چون  کندیمنقل  دیمفکه از کتاب االختصاص شیخ 

مجلسی، محمدباقر ) کندیمبیماری طاعون شیوع پیدا  آسمان در یک برج قرار گیرند

بود  فراگرفتهرا  یهبیگ روملو نیز در ذکر طاعونی که ممالک رومحسن  (1/109 :2912

 داندیمدلیل این طاعون را وقوع یک آتش آسمانی در قسمت قطب شمالی آسمان 

واله اصفهانی در خلد برین نیز این روایت را ذکر کرده ( 9/2202 :2902حسن بیک روملو، )

عالوه بر این در برخی روایات مقارن شدن روز اول محرم  (960 :2911واله اصفهانی، ) است

 است شدهشمردهاز عوامل ایجاد طاعون  کشنبهی وقمری با روزهای شنبه  هرسال

الزم به ذکر است که برخی روایات منقول توسط  (121-121 :2918 ،یمجلس محمدباقر)

خوردن میوه سیب در روایتی  مثالعنوانبه استطبی و پزشکی نیز  ۀجنبمجلسی دارای 

این  (291: 2901محمدباقر مجلسی، ) است شدههیتوصطاعون  یماریبدرمان  عنوانبه

. شودیممشاهده  نیز ویصف ۀدوربرخی پزشکان  نجومی حتی در آثار یهادگاهید

عوامل  ازجمله خانی معتقد است که ۀتحفمحمدعبداهلل شیرازی در کتاب  مثالعنوانبه

 که کندیمسماوی است و اضافه  اسبابارضی،  اسبابعالوه بر  هایماریبظهور این 

بسیار در آسمان از عالئم و اسباب شیوه و بروز  یهاشهابو  داردنباله یهاستارهوجود 

ارزانی نیز بر  شاهاکبر محمدحکیم  (621 :2909 محمدعبداهلل شیرازی،) استا و طاعون وب

تاریخ ) الزراعههروی در کتاب ارشاد  همچنین ابونصر (911 :تایبارزانی، ) استهمین عقیده 

معتقد است که فالحت و کشاورزی است  یهاروشکه در باب اصول و  .ق(ه 112 فیتأل

)عبور کردن ماه از صورت فلکی شعری در هنگام قمر در عقرب  ۀستارهرگاه نمایان شدن 
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 بوداسباب بروز وبا و طاعون خواهد  یزمانهمرخ دهد این  عقرب یا از امتداد برج فلکی عقرب(
 .(12 :2916هروی، )

 

از ديدگاه پزشکان ايراني  وبا و طاعون عفوني يهايماریبشناخت و درمان . 2

 صفوي دورةدر 

بر اساس سنت رایج در پزشکی ایران مبتنی بر عنصر صفوی  دورۀدر  پزشکی ایران 

به نام خلط بود که در بدن هر انسانی وجود دارد. بر طبق این فرضیه  یتیرؤ رقابلیغ

 آب و آتشخاک، باد،  ۀاربعاست که مبتنی بر عناصر  گونه چهارانسانی بر  یهاخلط

 :2911الگود، ) باشدط تعادل برقرار هستند. سالمت کامل حالتی است که بین این اخال

بیماری نیز بر اساس تعریف مذکور عبارت است از به هم خوردن تعادل این اخالط  (26

طاعون و وبا  یهایماریبآثار طبی عصر صفوی  در (20 :همان) بدندر محل مخصوصی از 

رعایت است که این قاعده در تمامی این آثار طبی  قرارگرفته موردمطالعهدر سه بخش 

شده است. بخش اول به تعریف بیماری اشاره دارد. در فصل دوم به عالئم بیماری 

است.  شنهادشدهیپ هایماریبمختلفی برای این  یهادرمانو در فصل سوم  شدهپرداخته

 «یمرگامرگ»صفوی  دورۀلغت  یهاکتابرا در  طاعون یماریب یشناسلغت ازلحاظ

که به  انددهینامیمنیز  (016 :2908 )خلف تبریزی، «رگمرگام»یا  (9/2290 :2990)سروری، 

فرهنگ برهان قاطع در  مؤلف معنای بالی عام است و طاعون معادل عربی آن است.

مواردی خواص طبی برخی مواد را به هنگام تعریف و توضیح آن واژه نیز آورده است. 

یماری طاعون به کار که یاقوت در درمان ب کندیمیاقوت اشاره  ۀکلمدر توضیح  مثالً

 (112 :همان) رودیم
یا مزمن ناشی از  دیشدعبارت از یک بیماری عفونی  (Plague) در طب مدرن طاعون

در موش صحرایی و جوندگان دیگر  عمدتاًاین بیماری است.  Yersinia Pestisباکتری 

 شودیمنیز منتقل  فردفردبه جوندگان و همچنین و از راه نیش کک و یا شودیمدیده 

 باکتریمی ،Bubonic plagueخیارکی  بیماری طاعون به سه شکل (166: 2909 دورلند،)

Septicaemic plague و ریوی Pneumonic plague  خیارکی در  . طاعونشودیممشاهده

 28تا  91 بیماری، تب . از عالئم اینشودیمجوندگان به انسان منتقل  و اثر نیش کک

کشاله ران، افزایش  ۀدر ناحی خصوصبهی اولنف و تورم غدد لرز، سردرد، التهابدرجه، 

نیز یک  (Cholera) وبا (106: 2919همکاران،  )کبیری واست  فشارخونو کاهش  ضربان قلب

و  شودیمایجاد   (Vibrio cholerae) کلراونی است که در اثر باکتری ویبریوبیماری عف
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 یاهگرفتگیید مایعات، استفراغ، عالئم آن عبارت از اسهال شدید همراه با دفع شد

 (211 :2909دورلند، ) استعضالنی و ضعف 

 عصر صفويهوبا و طاعون در پزشکي  يهايماریب ، علت بروز و درمانماهیت

مفصلی را به بحث در باب ماهیت و  یهابخشصفویه در آثار خود  دورۀطبیبان ایرانی 

 توانیم هانوشته. با بررسی این انددادهاختصاص  هایماریبعلت بروز و شیوع این 

وبا و طاعون بسیار نزدیک به  یهایماریبدریافت که عقاید این پزشکان در باب ماهیت 

راهکارهای  حالنیباا شودینمیکدیگر بوده و تفاوت خاصی میان نظریات آنان مشاهده 

است.  شدههیتوصدرمانی مختلف و متنوعی از سوی این پزشکان برای درمان این امراض 

عامل بروز وبا و  نایسابن الصحهحفظ ۀرسالعبدالکریم قزوینی در ترجمه و شرح خود بر 

 داندیمنزدیک به شهر و در پی آن فساد و تعفن هوا  یهاآبطاعون را بخارات متعفن 

 (1/919 :2906بهارستان،  ۀگنجین) گرددیمو سمی شدن اخالط  فاسدشدنکه باعث 

را  زدهطاعونو همچنین فرار از شهر  زدهطاعونا و عدم ورود به شهر هو ۀتهوی نیبنابرا

در تضاد است. در نظرات علمایی مانند فیض کاشانی که این امر نیز با  دینمایمتوصیه 

صفوی در کتاب  دورۀطبیب مشهور  الدوله بهاءباب تعریف بیماری وبا میر قوام الدین 

ی سرزمینی متعفن شود این امر وبا یا هوای هوا هرگاهخالصه التجارب معتقد است که 

وی معتقد است که استشمام هوای آلوده ( 211 :2901، الدوله بهاء) شودیموبایی نامیده 

. آوردیمباعث ایجاد عفونت در اعضای بدن و انتشار عفونت شده و بیماری را پدید 

تی نظیر موش و وبا فراوان شدن حیوانا وی عقیده دارد که از عالئم بیماری نیهمچن

این جوندگان  که .(212-219 :همان) شوندیمجوندگان محسوب  ۀزمرقورباغه است که در 

. محمدعبداهلل روندیمچنانچه ذکر شد از عوامل مهم انتقال بیماری طاعون به شمار 

گندیده و متعفن مجاور  یهاآبخانی سه عامل  ۀتحفشیرازی در کتاب خود به نام 

و نیامدن باران در فصل زمستان را از  شدهکشتهحیوانات  ۀنشدندف یهاالشهخشکی، 

: 2909 شیرازی، عبداهلل) طاعون است ۀمقدم. از دیدگاه وی نیز وبا داندیمعوامل ظهور وبا 

اسباب  ۀدودستارزانی نیز در کتاب مفرح القلوب عوامل بروز وبا را به  اکبر محمد .(211

 شماردیمق هوای متعفن را عامل اصلی بروز وبا سماوی و ارضی تقسیم کرده و استنشا

و  کردهاشارهدر کتاب طب اکبری به عوامل فساد هوا همچنین  یو .(620 :تایب)ارزانی، 

معتقد است که هوایی که بیشتر دارای رطوبت باشد استعداد فساد و متعفن شدن آن 

باران،  یکم حشرات، ادشدنیزوی همچنین عواملی چون  .بیشتر از هوای خشک است

 .(1/2802 :2901ارزانی، ) داندیمبروز وبا  یهانشانهکدورت هوا، خشکی شب را از 
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 یامپراتورعفونی وبا و طاعون در قرن دهم هجری عالوه بر  یهایماریبمعضل 

 که ذکر شد طورهمانکه  شدیمصفوی در امپراتوری عثمانی نیز باعث تلفات بسیاری 

یکی از  رونیازاوی در ایران نیز انعکاس یافته است. صف دورۀدر منابع نویسندگان 

ابن مبارک که در خدمت  میحک محمدپزشکان ایرانی ساکن در استانبول به نام 

کتابی به نام در استانبول بیماری وبا شایع شد  کهیهنگامسالطین عثمانی بود 

 وبا درمان بیماری به تخصصی صورتبه سلیمانی نوشت که موضوع آن ۀنامحتینص

دریا  بهوی معتقد است که علت فراوانی وبا در شهر استانبول نزدیکی اختصاص دارد. 

بهارستان،  ۀ)گنجین داندیماست و بخار شدن آب دریا را عامل آلوده و سنگین شدن هوا 

 با عالمانی چون مذهبعهیش یک پزشک عنوانبهدیدگاه وی  رونیازا (2/212 :2906

زیاد بودن بیماری وبا در استانبول را دشمنی ساکنان آنجا مجلسی که علت  محمدتقی

متفاوت است. ابن مبارک دلیل وقوع بیماری وبا را ناشی از  داندیمپیامبر  تیباهلبا 

 .(211 :همان) داندیم «فساد و تعفن هوا»

برای درمان وبا  صفوی دورۀراهکارهای درمانی متعددی از سوی پزشکان 

عبدالکریم قزوینی  سازی هواست.و پاکیزه آن تدبیر هوا نیترمهماست که  شنهادشدهیپ

کرده و برای درمان توصیه  دیتأک هاوهیمهوای اطراف بیمار و پرهیز از خوردن  ۀیتهوبر 

فضای خانه را با مواد خوشبو مانند کافور و مشک و عود و سیب و به و نارنج که  کندیم

 ۀنامحتینص مؤلف از دیدگاه (62 :2901وینی، عبدالکریم قز) کنندمعطر  و ترنج و گالب

در هنگام وبا بهترین کار ماندن در خانه است و حتی این کار را از رفتن به  سلیمانی

باد  ۀلیوسبهکه امکان دارد هوای آلوده به وبا  روازآن داندیمصحراهای بیرون شهر بهتر 

وی معتقد است که در  (2/211 :2906گنجینه بهارستان، ) کندبه مناطق اطراف هم سرایت 

شود  مورداستفادهنیلوفر و برگ  گل خانه شخص مبتال باید موادی چون کافور، برگ بید،

یوسفی هروی نیز سوزاندن عود و عنبر را جهت . (199 :همان) تا هوا پاکیزه و معطر گردد

 .(218: 2901یوسفی هروی، ) داندیمپاکیزه کردن هوا مفید 

نیز پاکیزه سازی و معطر ساختن هوا را نخستین اقدام برای  سایر پزشکان این عهد

؛ 1/121 :2918، مؤمن؛ حکیم 620 :2909محمدعبداهلل شیرازی، ) دانندیمدرمان فرد مبتال 

بحث تغذیه و داروها دومین بحث مهم در درمان ( 1/2806 :2901؛ ارزانی، 919 :تایبارزانی، 

اد خوراکی بسیاری در درمان این بیماری تجویز و داروها و مو شدیمبیماری وبا شمرده 

 فیتألتاریخ )طب اکبری  ارزانی در اثر مشهور خود به نامشاه محمد میر. است شدهیم
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گوشت مخلوط با سماق و سرکه و  مصرف مخلوط سرکه و آب و گالب، .ق(ه 2221

 کمتر گوشت را توصیه مصرف وخوری خوردن روغن گاو و کم زرشک و دانه انار،

بسیار مهمی  ۀنکت هاحوضو  هاچاه. خوردن آب جوشیده و پرهیز از خوردن آب کندیم

گویی طبیبان این  (1/2801: 2901ارزانی، ) کندیمارزانی آن را توصیه  محمدریماست که 

آلوده و بیماری وبا وجود دارد که  یهاآببه تجربه دریافته بودند که ارتباطی بین  دوره

سایر طبیبان  یهاهیتوصف باکتری وبا در قرن نوزدهم اثبات شد. از این ارتباط با کش

و  هاوهیمنخوردن  (611 :2909)محمدعبداهلل شیرازی، به خوردن شربت ترنج  توانیم

گل  خوردن (16 :2900شیرازی،  نیعمادالد) تریاک() ونیافخوردن  (620:همان) یماهخوردن 

سیب،  شربت (682 :2901رازی،  الدوله بهاء) (یاهوهق)یک نوع خاک به رنگ سرخ مایل به ارمنی 

: 2918، مؤمنحکیم ) لیفو عاج  ، نارنج و برگ نارنجلینارگ ریواس، اهیگ دود تنباکو،

، برنج مویلآبسلیمانی خوردن سرکه،  ۀنامحتینصاست. ابن مبارک نیز در  (1/121

 کندیمرا توصیه یخ و مخلوط سرکه و عسل ترش، دوغ، آببیس وترش انار پخته،
 .(2/190 :2906 بهارستان، ۀگنجین)

به این بیماری و عالئم  مفصالًدر باب بیماری طاعون نیز پزشکان ایرانی در آثار خود 
این دوره این بیماری را به  پزشکان و اندپرداختهدرمان آن  ۀنحو شیوع و لیدالو 

مبارک در کتاب  ابن .اندکردهطاعون ناشی از وبا و طاعون غیر وبایی تقسیم  ۀدودست
پشت گوش،  ۀسلیمانی عالمت بیماری طاعون را ظهور دمل در سه ناحی ۀنامحتینص

. این توضیح از بیماری طاعون بیانگر نوعی از طاعون است داندیم بغل ریزران و  ۀکشال
 ازنظر. دلیل بیماری طاعون شودیمخوانده  Bubonic plagueکه امروزه طاعون خیارکی 

هوای متعفن وبایی در بدن و همچنین کثرت ماده متعفن سمی در معده  بارکابن م
خالصه رازی در  الدوله بهاء صفوی دورۀمیان سایر پزشکان  از (2/189: همان) است

 هاانیشراز طریق قلب به  آنسم  که داندیمآماس و ورمی سمی طاعون را  التجارب
آماسی  هروی نیز در جامع الفوائد طاعون را یوسفی (211 :2901 رازی، الدوله بهاء) رسدیم

که در پس گوش یا زیر بغل یا  داندیمیا زرد یا سرخ  گسیاه یا سبز یا خاکسترى رن
میر محمد ارزانی در توصیف طاعون  (210 :2901یوسفی هروی، ) شودیمظاهر ران  ۀکشال

و  شودیماهر از بدن که دارای غدد است ظ ییهاقسمتمعتقد است که این بیماری در 
ارزانی، ) داندیم ترخطرناکرا  شودیمپشت گوش و زیر بغل ظاهر  ۀکه در ناحی ییهاورم

2901: 1/2298). 
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برای درمان طاعون نیز همانند بیماری وبا در آثار پزشکان عصر صفوی داروهای 
 ۀدستورات نیز همانند بیماری وبا بر معطر ساختن و تهوی نیا است. شدههیتوصمختلفی 

دارد. با این تفاوت که در بیماری طاعون الزم  دیتأکبیمار  ۀفضای خانه و همچنین تغذی
عفونی با وسایلی مثل نیشتر شکافته شده یا داغ و  یهاورمو  هادملبوده است تا 
 داندیممفید  را مویلمبارک بوییدن مداوم نارنج، ترنج، سیب و  ابن سوزانده شوند.

وی همچنین استفاده از داروی جدوار کشمیری و جدوار  (2/191 :2906بهارستان،  ۀگنجین)
لمس  صورتبهکردن و حجامت، خوردن گل ارمنی، استفاده از یاقوت چه یق خطایی،

انجام رازی نیز  الدوله بهاء (190 :همان) داندیمآن را مفید  یهاتکهکردن و چه خوردن 
 :2901رازی،  الدوله بهاء) ترشهای و فصد و خوردن غذاهای با طبع سرد و غذا یریگخون

 ریمو  (211 :2912)یوسفی هروی، خوردن گِل ارمنی  هیاالدویوسفی هروی در ریاض  (216
نارنج و  به، بیس خنک مانند شربت انار، یهاشربتارزانی در طب اکبری خوردن  محمد

 یو .داندیمید را مف لیمو و بوییدن بنفشه، نیلوفر، گالب، صندل، کافور، سیب، به و ترنج
 مبتالبهو برنج را برای شخص  گاو ریشپخته،  برنج ریشبه نقل از پزشکان هندی خوردن 

 .(1/2298 :2901 )ارزانی، داندیمطاعون سودمند 
 

 جهینت. 2
اول حکومت این خاندان  ۀدر نیم اگرچهصفوی  دورۀعفونی در  یهایماریبمعضل 

و  بر اساس گزارش منابع تاریخی حالنیبااو در مناطق مختلفی روی داد  دفعاتبه
پنداشت که با اقدامات دولت صفویه این معضل در  توانیم های جهانگردانسفرنامه

در برخی از  این معضلاین حال  با .دوم حکومت صفویه رو به کاهش گذاشته است ۀنیم
 چنانآن های حکمرانی صفویان باالخص اوایل و اواسط سلطنت دودمان صفویههدور

دینی و مذهبی و  یهانوشتهفراگیر بوده است که در این عصر عالوه بر انعکاس در 
فراهم آورد. با نگاهی  تاریخی، موجبات نگارش آثاری تخصصی در باب این بیماری را نیز

ه مورخان، علمای دینی و روحانیون، سفرنامه نویسان غیر ایرانی و گرو به آثار چهار
را در درمان  مختلف یهاگروهاین  ینیبجهان ریأثت توانیمپزشکان این دوره 

این اندیشید که  گونهنیا توانینم حالنیبااواگیردار و عفونی مشاهده کرد.  یهایماریب
. در آثار مورخین این عهد عالوه اندثر از یکدیگر بودهأو ت ریتأثفاقد مختلف  یهاشهیاند

که  شودیمنیز دیده  یطب وپزشکی  یهاشهیاند ریتأثمشیت و تقدیر الهی  ۀبر اندیش
است. در آثار  ترپررنگاین اندیشه منشی قمی البته در دیدگاه مورخانی همچون 

که در  مذهبی یهاشهیانداندیشه تقدیرگرایی و همچنین  ریتأثپزشکان این دوره نیز 
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اساس بر حالنیباامشخص است.  وضوحبه شودمکتوبات طبی این دوران مشاهده می
طبی و پزشکی  یهاشهیاندبه این نتیجه رسید که  توانیممتون تاریخی  یهارشگزا

این عصر داشته است  حاکمِ ۀبیشتری بر طبق ریتأث هاشهیانداین عهد در مقایسه با سایر 
همان  عمدتاًعفونی  یهایماریببا معضل که برخورد سالطین و حکام این دوره  روازآن
این  ریتأث نمونه است. شدهنقلطبی این دوران  است که در منابع ییهاهیتوص
و یا دستور ممنوع کردن  زدهطاعون یشهرهااز ورود به  پرهیزطبی در  یهاشهیاند

همچنین با نگاهی  مشهود است. کامالًمقدس  یهامکانحمل اجساد به جهت دفن در 
 سانـنویمهی این سفرناـتفاوت نگاه علمی و تجرب توانمین عصر ـی ایهابه سفرنامه

وع ـدالیل بروز و شی هبه مسئلن این عهد ـاری از مورخیـبا نگاه بسیرا  ایرانیغیر
 .نظیر وبا و طاعون به خوبی دریافتهای عفونی بیماری

 

 منابع
 ۀتاریخ نو، شمار ۀ، مجلهای غربیپزشکی عصر صفویه با تکیه بر سفرنامه، ، شیواییرضا آقارضایی، سعید؛

21 ،2916 
 .2916 ،، به تصحیح محمد مشیری، تهران، امیرکبیرارشاد الزراعه، یوسف بن قاسم هروى، نصرابو

 ..قه 2922 ،، تهران، دارالطباعه آقا سید مرتضیتاریخ عالم آرای عباسی، اسکندر منشی

، به تصحیح محمداسماعیل رضوانی، تهران، تاریخ منتظم ناصری ،علی بن حسنمحمد السلطنه،اعتماد
 .2969، بدنیای کتا

، به تصحیح احسان اشراقی، صفویه تاریخ در األخیار ذکر فی اآلثار هنقاواهلل، ای، محمود بن هدایتافوشته
 .2919، تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی

 .2911 ،محسن جاویدان، تهران، دانشگاه تهران ۀ، ترجمصفویه دورۀطب در الگود، سیریل، 
 ،ابتکار فرهنگی و انتشاراتی سازمان احمد بهپور، تهران، ۀ، ترجمولئاریوسا ۀسفرنام آدام، اولئاریوس،
2911. 

، به تصحیح والدیمیر ولیامینوف، شرفنامه، تاریخ مفصل کردستان، الدینشمس بن الدینشرف بدلیسى،
 .2911 ،تهران، اساطیر

 .2901 ،گاه علوم پزشکی ایران، تهران، دانشالتجارب خالصه الدین، قوام میر بن الدین بهاء الدوله، بهاء
 تحقیقات تاریخ اجتماعی، ۀ، مجلطاعون در ایران عصر صفویپور سیالب، جواد، پرغو، محمدعلی؛ علی

 .2916، 2 ۀعلوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال هفتم، شمار پژوهشگاه

 .2909 ،نیلوفر، تهران، تاورنیه ۀسفرنام تاورنیه، ژان باپتیست،
 .2911 ،حوزه و دانشگاه ۀپژوهشکد ، قم،فرهنگ و تمدن ۀصفویه در عرص، جعفریان، رسول

های طاعون در دوران گیریتشخیص، درمان و گزارش همهجالدت، امیرمحمد؛ مصطفوی، احسان، 
 .2916، 2 ۀطب سنتی اسالم و ایران، سال هشتم، شمار ۀ، مجلتمدن اسالمی

 ،موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی ۀبخان، تهران، کتابهارستان ۀگنجین، جمعی از نویسندگان
2906. 
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، به تصحیح محمدباقر بهبودی، تهران، وقایع السنین و االعوام ،الحسینعبد آبادی،خاتون حسینی
 .2911 ،کتابفروشی اسالمیه

، به تصحیح محمدرضا نصیری و کویچی هانه دا، تهران، تاریخ ایلچی نظام شاهحسینی، خورشاه بن قباد، 
 .2911 ،جمن آثار و مفاخر فرهنگیان

احیای طب طبیعی،  ۀموسس کوشش، به تحفه المومنین، زمانمحمد بن مؤمنمحمد سید مؤمن، حکیم
 .2918، قم، نور وحی

های تاریخی، ، پژوهشهای اقتصادی ایران عصر صفوینگرشی بر آسیب، اکبرکجباف، علی خضری، علی؛
 .2911، 21 ۀشمار

 .2908، تهران، نیما برهان قاطع،، حسینمحمد ،تبریزی خلف
تاریخ  ۀقربان بهزادیان نژاد، تهران، پژوهشکد ۀ، ترجمطاعون و افول تمدن اسالمیوالترز،  کلیما دالس،

 .2911 ،اسالم
 .2909، ، بابازادهتهران علیرضا منجمی، ۀ، ترجمپزشکی دورلند فرهنگ دورلند، ویلیام الگزندر نیومن،،

 .2902 ،، به تصحیح عبدالحسین نوایی، تهران، اساطیراحسن التواریخ، روملو، حسن بیگ
طاعون در طب سنتی ایران و  زارع، فرزانه؛ مساوات؛ سید حمداهلل؛ عطارزاده؛ فاطمه؛ جالدت، امیرمحمد،

 .2916، 91 ۀنهم، شمار دورۀتاریخ پزشکی،  ۀمجل ،طب نوین

 .2990 ،علمی ،تهران دبیرسیاقی، محمد ششکو به. الفرس مجمع ،محمدحاجی بن محمدقاسم سروری،
 .2911 ،توس انتشارات تهران، یغمایی، اقبال ۀترجم ،شاردن ۀسفرنام ژان، شاردن،
، به تصحیح حسن سادات ناصری، تهران، سازمان چاپ و قصص الخاقانی داودقلی، بن قلیولی شاملو،

 .2911 ،انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
 .تا، بیه، الهور، إسالمیچغمینی ۀمفرح القلوب یا شرح قانونچ، محمد بن اکبرمحمدمیر ارزانى، شاه

 2901،، قم، موسسه احیاء طب طبیعیاکبری طب ،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،، به تصحیح احمد عبدمنافی، تهران، کتابفروشی اسالمیهمجالس المومنینشوشتری، قاضی نوراهلل، 
2911. 

 .2900 ،، تهران، دانشگاه علوم پزشکی ایرانخانیتحفه زی، محمد بن محمدعبداهلل،شیرا
تاریخ اندیش،  ۀمجل ،صفوی دورۀگونه شناسی بیماری های ، علیزاده مقدم، بدرالسادات صالحیان، پروین؛

 .2911، 2 ۀسال اول، شمار
 .2901، رسا، تهران ،یعصر صفو رانیدر ا ینید یها شهیساختار نهاد و اندصفت گل، منصور، 

پور و وجیهه ، به تحقیق و تصحیح رسول صادقافیونیه ۀرسالمسعود،  بن محمود شیرازى، الدینعماد
 .2900 ،المعی امیدپناهی، تهران،

 .ق.ه 2100 ،جا، کارخانه میرزا علی اکبر، بیتحفه الرضویه، ل بسطامی، نوروزعلی بن محمدباقرفاض
علوم  ۀپور، بوشهر، دانشکدایرج نبی ۀران در زمان صفویه و قاجار، به ترجمهای ایفلور، ویلم، بیمارستان

 .2919پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بوشهر، 
 بنیاد محمدصادق عارف، مشهد، ۀ، ترجمالمحجه البیضا فی احیاء االحیاءفیض کاشانی، مالمحسن، 

 .2902 ،اسالمی پژوهشهای
 ،نوغالمرضا سمیعی، تهران، نشر ۀ، ترجمفیگوئروآ دسیلوا گارسیا دن ۀسفرنامفیگروآ، گارسیا دو سیلوا، 

2969. 
 . 2901 ،، تهران، دانشگاه علوم پزشکی ایرانحفظ الصحه شیخ الرئیس ۀشرح وترجمقزوینی، عبدالکریم، 
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کارنگ، تهران،  عبدالعلی و نخجوانی عباس ۀترجم ،کارری ۀسفرنامکارری، جوانی فرانچسکو جملی، 
 .2920، فرانکلین انتشارات

دانشگاه  ه، مجلهای تشخیص آزمایشگاهی یرسیناپستیسمروری بر روش کبیری، خاطره و همکاران،
 .2919 ،109-111 ،2 ۀشمار 6 دورۀعلوم پزشکی خراسان شمالی، 

خویی، قم، مجتبی صحفی و علی صدرایی، به تصحیح سیدمنهج الیقین الدین،گلستانه، سیدمحمد عالء
 .2901 ،دارالحدیثانتشارات 

سخن  ۀ، مجلپزشکی و بیمارستان های ایران در عصر صفویه تیوضع ،، شیرینیاحمد یی، کیوان؛ولول
 .2912، 21 ۀتاریخ، شمار

 .2961 ،سنایی ۀ، تهران، کتابخانالمجالس زینت الحسینی، محمد الدینمجد
، به تصحیح هم بحاراالنوارجلد شانزد ،ایمحمدباقر کمره ۀآداب معاشرت، ترجم مجلسی، محمدباقر،

 .2962، محمد بهشتی، تهران، کتابفروشی اسالمیه
ه تصحیح ب، جلد چهاردهم بحار االنوار ایمحمدباقر کمره ۀآسمان و جهان، ترجم، ـــــــــــــــــــ

 .2912 ،محمدباقر بهبودی، تهران، کتابفروشی اسالمیه
مرعشی، قم،  محمود زیرنظر رجائی؛ مهدی تحقیق، فارسی ۀبیست و پنج رسال ،ـــــــــــــــــــ

 .2918 ،نجفیمرعشی اهلل العظمی آیه عمومی ۀکتابخان
 .2901 ،، قم، انتشارات نسیم حیاتالمتقین هیحل ،ـــــــــــــــــــ

 .ق.ه 2222، انیلیاسماع قم،، فقیه شرح به مشهور صاحبقرانى لوامع، یمحمدتق مجلسی،
، به تصحیح منوچهر ستوده، تهران، بنیاد فرهنگ خ خاندان مرعشی مازندرانتاریتیمور، مرعشی، میر

 .2916 ،ایران
، به کوشش بهروز گودرزی، تهران، بنیاد موقوفات زبده التواریخکریم، محمد بن محسنمستوفی، محمد
 .2911 ،دکتر افشار

 ،مرکز پژوهشی میراث مکتوباد، تهران، ژنتصحیح محسن بهرام به ،االخبار جواهر بوداق، قزوینی، منشی
2910. 

انتشارات و  ۀ، به تصحیح احسان اشراقی، تهران، موسسخالصه التواریخمنشی قمی، احمد بن حسین، 
 .2909 ،چاپ دانشگاه تهران

 ۀشمار ،والطاعون مسکن الشجون فی حکم الفرار من الوبـاء، ااهللموسوی جزائری شوشتری، سید نعمت
 .مجلس شورای اسالمی ۀکتابخان، 28-2121مدرک: 

طب سنتی  ۀمجل، تشخیص و درمان وبا از منظر حکمای طب ایرانیرودسری، سهیل و همکاران، نصری
 .2911اول،  ۀاسالم و ایران، سال نهم، شمار

 سلطانشاه پادشاهی ق .هـ 2228تا  2281 وقایع سالهای) شهریاران دستورالعابدین، زین بن ابراهیممحمد نصیری،

 .2919 ،مقدم، تهران، بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار، به تصحیح محمدنادر نصیری(ویصف حسین
به تصحیح هاشم محدث، تهران، بنیاد (، ایران در روزگار صفویان) نیبرخلد یوسف، واله اصفهانی، محمد

 .2911 ،موقوفات دکتر محمود افشار

، به تصحیح سعید میرمحمدصادق، یتاریخ جهان آرای عباسحسین،  بن محمدطاهر قزوینی، وحید
 .2909 ،تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 .2901 ،، تهران، دانشگاه علوم پزشکی ایرانطب یوسفی یا جامع الفوائدمحمد،  بن یوسف هروى، یوسفى


