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Abstract
In the world history, from ancient times up to now, the plague has been followed 
by heavy casualties on human societies and social order. One of the deadliest 
plagues is the Great Plague of the middle ages, or so-called Black Death. This 
plague, in the eighth and ninth AH (fourteenth and fifteenth century AD) swept 
over some large areas of Asia, especially the Middle East, as well as Europe, and 
massacred millions of people. In Iran, the plague had three stages, especially in 
Azerbaijan and Heart where it imposed heavy losses. At that time, after the col-
lapse of Ilkhanid, local dynasties, namely Timurid and Turkmen, ruled in Iran. 
Factors which played a pivotal role in the break- out of the disease are as follows:  
environmental Factors, human actions, especially the invasion of Mongols and 
the East-West trade.
The present study, employing descriptive – analytical method and having access 
to related historical sources, has investigated the outbreak of the plague and its 
social consequences in Iran.
The purpose of this paper is to show the impact of the outbreak of plague on 
social movements and its role in the recession of Iranian-islamic civilization in 
the Middle Ages of Iran
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خالصه مقاله
بیماری طاعون در تاریخ جهان از دوران باستان تا دوره ی معاصر همواره تلفات 
گسترده ی انسانی و پریشانی اجتماعی به همراه داشته است. یکی از مرگبارترین 
مرگ  اصطالح  به  یا  وسطا  قرون  بزرگ  طاعون  شیوع  بشر،  تاریخ  در  طاعون ها 
سیاه است که در قرنهای هشتم و نهم هجری/چهاردهم و پانزدهم میالدی مناطق 
وسیعی از آسیا به ویژه خاورمیانه و اروپا را در نوردید و میلیونها نفر را به کام مرگ 
کشاند. این طاعون در ایران طی سه مرحله شیوع پیدا کرد و  به ویژه در آذربایجان 
و هرات تلفات زیادی به بار آورد. این دوران در ایران مصادف با به قدرت رسیدن 
حکومتهای محلی پس از زوال ایلخانان و همچنین دوره ی حکومت تیموریان و 
ترکمانان بود. در انتشار این بیماری عالوه بر عوامل محیطی، کنش های انسانی به 

ویژه تهاجم مغوالن و گسترش تجارت شرق و غرب نقش اساسی ایفا نمود.  
مقاله ی حاضر با روش توصیفی- تحلیلی در صدد است تا ضمن بهره گیری از منابع 
پیامدهای  بیماری،  این  انتشار  چگونگی  شناخت  برای  واقعه  به  نزدیک  تاریخِی 
اجتماعی مترتب بر آن را در هر مرحله از شیوع آن در جامعه ی ایران مورد بررسی 
قرار دهد. هدف از این پژوهش نشان دادن تأثیر انتشار طاعون بر تحوالت اجتماعی 

و نقش آن در رکود تمدن ایرانی- اسالمی در تاریخ میانه ی ایران است.   

کلمات کلیدی: طاعون، مرگ سیاه، ایران، قرن چهاردهم و پانزدهم میالدی، 
پیامدهای اجتماعی

مقدمه
نهم  و  هشتم  قرن  بزرگ  طاعون  انتشار  چگونگی  بررسی  به  حاضر  مقاله ی 
هجری/ چهاردهم و پانزدهم میالدی معروف به مرگ سیاه و شیوع آن در مناطقی 
از ایران می پردازد. این بیماری که در تاریخ پزشکی به عنوان مرگبارترین بیماری 
شناخته شده است، پس از پیدایش آن -  احتماالً در آسیای مرکزی -  به سایر 
نقاط جهان گسترش یافت موجب تغییراتی در مسیر تحوالت جوامع به ویژه در 
اروپا گردید. بعضی از مناطق ایران نیز دستخوش شیوع این بیماری شد و طی چند 
مرحله به مدت یک قرن و نیم شهرهایی از ایران را درنوردید و تلفات انسانی و 
پیامدهای اجتماعی زیادی به بار آورد. مرگ سیاه - یا به عبارتی طاعون بزرگ 
آغاز  747ق/1346م  یعنی  ایلخانان  دولت  زوال  از  پس  دهه  یک  وسطا-  قرون 
گردید و تا یک دهه پیش از تأسیس دولت صفوی یعنی تا 898ق/1491م ادامه 
یافت. از نظر سیاسی در دوره ی مورد نظر حکومت های محلی پس از ایلخانان و 
دولت تیموریان در شرق و دولت های ترکمان قراقویونلو و آق قویونلو در غرب 
ایران فرمانروایی می کردند. بخش زیادی از این دوران را هرج و مرج سیاسی پس 
از زوال ایلخانان و فروپاشی نظم اجتماعی و ناامنی اقتصادی و همچنین ویران گری 
حاکمان محلی در کشمکش رقابت برای تصاحب تخت و تاج ایران زمین تشکیل 
داد. ضمن این که هجوم تیمور به ایران نیز در همین دوران و چند سال پس از موج 
اول شیوع طاعون بزرگ آغاز شد. در دوره ی شاهرخ جانشین تیمور، موج دوم 
بار آورد. سومین مرحله ی  به  طاعون شهر هرات را در برگرفت و تلفات فراوان 
انتشار  اول در آذربایجان  قویونلوها و همانند موج  اواخر دوره ی آق  طاعون در 
سراسر  در  را  انسانی  تلفات  بیشترین  بزرگ،  طاعون  اول  موج  این حال  با  یافت. 

جهان به ویژه در چین، آسیای غربی، شمال افریقا و کل اروپا به بار آورد. 
این پژوهش درصدد است تا به دو پرسش مهم در مورد مرگ سیاه پاسخ دهد: 
سایر  و  ایران  در  آن  انتشار  عوامل  و  سیاه  مرگ  جغرافیایی  منشاء  آنکه  نخست 
کشورها چه بوده است؟ و دوم: پیامدهای اجتماعی طاعون بزرگ برای جامعه ی 
ایران چه بود؟ پرسش دوم از آن جهت اهمیت دارد که نقش بیماری طاعون در 
رکود جامعه ی ایرانی در قرن هشتم و نهم هجری مورد ارزیابی قرار گیرد. تجزیه 
و تحلیل این موضوع و تبیین گزارش های تاریخی در این مورد می تواند فرضیه ی 
تازه ای را با طرح این پرسش مطرح سازد که آیا امواج پی در پی طاعون بزرگ 
است؟  نبوده  اسالمی  ایرانی-  تمدن  انحطاط  و  مهم رکود  از عوامل  قرون وسطا 
موضوعی که از چشم محققان و مورخان در ارزیابی علل این رکود پنهان مانده 

است.
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پیشینه تحقیق
در مورد مرگ سیاه تاکنون مقاالت و کتاب های فراوانی در اروپا منتشر شده که 
همه ی آنها به موضوع شیوع این بیماری در اروپا و علل و پیامدهای آن می پردازند. 
تألیفات اندکی نیز به گسترش آن در جهان اسالم به ویژه شمال افریقا پرداخته اند. 
از میان اشارات کوتاه و گاه جمله ای خبری  در مورد مرگ سیاه در ایران صرفاً 
در این پژوهش ها می توان اطالعاتی به دست آورد که عدم توجه به ایران در این 

زمینه جای تأمل دارد.
بیرن1 در بخشی از اثر خود در مورد زندگی مردم قرون وسطا در زمان مرگ 
سیاه به علم پزشکی در جهان اسالم پرداخته و تأثیرات اجتماعی و اقتصادی طاعون 
را بر جوامع اسالمی در مقایسه با اروپا بررسی نموده است. با این حال در مورد 
ایران فقط اشاره ای به گسترش آن در آذربایجان در مرحله ی اول شیوع بیماری 

نموده است.
مارتین2 در یکی از برجسته ترین تألیفات در این زمینه، شیوع طاعون در شمال 
افریقا و خاورمیانه را مورد توجه قرار داده و در مورد ایران صرفاً به سابقه ی طاعون 
دوره ی ساسانی معروف به طاعون ژوستی نین یا طاعون شیرویه اشاره دارد. البته 
نویسنده زکریای رازی دانشمند و شیمیدان بزرگ ایرانی را نخستین فردی که به 

توصیف طاعون فراگیر پرداخت، معرفی می کند. 
بُرش3 به بررسی مقایسه ای مرگ سیاه در مصر و انگلستان پرداخته و زمینه ها و 

پیامدهای آن را در این دو  سرزمین مورد ارزیابی قرار داده است. 
و  طاعون  گسترش  راههای  و  منشاء  به  طاعون  و  وباء  مدخل  در  شوشان4 
به نکته ی خاصی در مورد طاعون در  تاریخچه ی آن در جهان اسالم پرداخته و 

ایران اشاره نکرده است. 
اسالویسک5 توصیف و توضیح مفصل در مورد مرگ سیاه و نحوه ی ورود آن 
به مناطق مختلف جهان دارد و به ویژه گسترش آن را در اروپا و همچنین شمال 
افریقا مورد توجه قرار داده است. این اثر برای شناخت کلی بیماری و تاریخ انتشار 

آن ارزشمند است، اما در مورد شیوع آن در ایران اطالعاتی ارائه نمی دهد. 
بیرن6 اثری مهم و نسبتاً جامع در مورد مرگ سیاه فراهم آورده است و اطالعات 
اسالم و رویکرد  به ویژه جهان  و  بیماری در جهان  این  با  ارتباط  ارزشمندی در 
این  در  ایران  مورد  در  مطالبی  فقدان  این حال  با  می دهد.  ارائه  مسلمان  مورخان 

پژوهش نیز مشهود است. 
و  تحلیلی  پژوهشی  بر  عالوه  سیاه،  مرگ  مورد  در  خود  اثر  سومین  در  بیرن7 
عالمانه از این رویداد، اسناد اولیه ای را فراهم نموده که نگاه شاهدان و مورخان آن 

دوران را نشان می دهد. 
حاتمی8 در بخشی از پژوهش خود به کانون های طبیعی طاعون و از جمله مناطق 
با گزارش های  آن  انطباق  زمینه  این  در  نقشه هایی  ترسیم  با  و  نموده  توجه  ایران 

تاریخی را امکان پذیر می سازد. 
به هرحال تاکنون مقاله ی مستقلی در مورد شیوع مرگ سیاه در ایران و پیامدهای 
آن منتشر نشده و همچنان این رویداد ویرانگر و پر اهمیت در قرون وسطا مورد 

توجه جدی مورخان تاریخ پزشکی در ایران قرار گرفته نشده است. 

تا  جهان  در  آن  شیوع  تاریخ  و  طاعون  بیماری  شناخت  بر  مروری 
دوره ی مرگ سیاه 

و  انسان  بین  مشترک  باکتریال  عفونی  بیماری  نوعی   )Plague( طاعون 
همه گیر  بیماری  هرگونه  توصیف  برای  اغلب  گذشته  در  که  است  حیوانات 
مهم ترین  از  یکی  تاریخ  طول  در  بیماری  این  می رفت.  کار  به   )Epidemic(
عوامل کاهش جمعیت های انسانی در مناطق مختلف جهان بوده و در مواردی به 
عامل ویرانگر بعضی از تمدن ها تبدیل گردیده است. طاعون انواع مختلفی داشته 
که معروف ترین نوع آن، طاعون خیارکی )Babunic Plague( یا مرگ سیاه 
)Black Death( است و عامل آن باکتری میله ای شکل کوچک یرسینیا پستیس 
)Yersinia Pestis( یا باسیل است که اغلب به وسیله ی کک موش صحرایی 
انتقال می یابد. در کلنی های جوندگان باسیل که در شکم کک ها زندگی می کرد 
بین کک ها و جوندگان انتقال یافته و از این طریق انتشار می یافت.9 بنابراین طاعون 
در درجه ی اول یک بیماری متعلق به حیوانات، عمدتاً جوندگان، است که پس 

Genital System Surgery in Islamic Medicine

1- Byrne, 2006: 261-266. 
2- Martin, 2007: 84. 
3- Borsch, 2005: 40 and 54. 
4- Shoshan, 2002: 2-3. 
5- Slavicek, 2008: 40-43. 
6- Byrne, 2012: 3-9. 
7- Byrne, 2004: 151-178
8- Hatami,1384: 92-95.
9- Borsch, 2005: 2.
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از انتشار در میان آنها می تواند از طریق گزیدن کک آلوده به انسان ها نیز سرایت 
کند. در این وضعیت » کک پس از گزیدن شخص مبتال، باکتری ها را می بلعد، 
باکتری ها سپس تکثیر شده و بین مری و میان روده ی کک انسداد ایجاد می کنند. 
کک که بدین ترتیب از خوردن غذا محروم می شود، در حالت گرسنگی مکرراً 
می گزد و با هر گزش، خون آلوده را به محل گزش می ریزد و باکتری ها را منتقل 
می کند«.10 پس از ورود باکتری به بدن انسان و دوره ی نهفتگی که ممکن است 
سرفه،  درد،  سینه  درد،  سر  تب،  مانند  عالئمی  بکشد  طول  روز  شش  تا  دو  بین 
تنگی نفس، استفراغ و لکه های سیاه بر روی پوست در مبتالیان مشاهده می شود. 
مشخص ترین نشانه های طاعون خیارکی )مرگ سیاه( ورم های دردناکی است که 

اغلب در کشاله ی ران، زیر بغل و گردن ظاهر می شود.11 
برمی گیرد که شامل:  را در  مناطق وسیعی  کانون های طبیعی طاعون در جهان 
جنوبی  امریکای  از  قسمت هایی  آسیا،  از  زیادی  مناطق  افریقا،  از  بخش هایی 
آسیا  در  است.  بوده  اروپا  از  قسمت هایی  و  شمالی  امریکای  معتدل تر  مناطق  و 
کانون های شکل گیری و انتشار طاعون شامل حوزه ی قفقاز، شرق ترکیه، شمال 
غربی ایران، شرق صحرای گبی و شمال شرقی چین، کوه های تبت و پامیر، مناطق 
دریای  و  فارس  و حوزه های خلیج  هند  غربی  ایران، شمال  افغانستان،  از  وسیعی 

عمان بوده است.12  
اما  بوده اند،  بیماری طاعون  بشری دستخوش شیوع  دیرباز جوامع  از  با آن که 
 )Pandemic( به عنوان طاعون جهانگیر از آن  مهم ترین طاعون های جهان که 

یاد می شود، در سه دوره ی تاریخی اتفاق افتاده است. 
دوره ی  در  که  است  ژوستی نین  طاعون  به  معروف  جهانگیر  طاعون  نخستین 
حکومت ژوستی نین امپراتور بیزانس )565- 527م( شیوع پیدا کرد. در سال 541م 
در مصر انتشار یافت و از آنجا به فلسطین و سوریه رسید. پس از آن سرزمین های 
بیزانس، ایران و اروپا را نیز در بر گرفت و در مناطق وسیعی از جهان انتشار یافت.13  
شیوع این طاعون بازتاب گسترده ای در آثار مورخان گذشته و حال داشته است. 
پادشاه  دوم(  )قباد  شیرویه  حکومت  دوره ی  با  همزمان  ایران  در  آن  شدن  شایع 
ساسانی بود که در بعضی منابع به نام او طاعون شیرویه خوانده شده است14، چنان 
که ابوریحان بیرونی مرگ این پادشاه را در اثر طاعون ذکر می کند.15 اهمیت این 
طاعون به حدی بوده که یکی از محققان آن را از عوامل ضعف امپراتوری های 

ساسانی و بیزانس و زمینه ساز گسترش اسالم قلمداد کرده است.16  
به مرگ سیاه، دومین طاعون جهانگیر در  طاعون بزرگ قرون وسطا معروف 
تاریخ است. این طاعون در قرن هشتم هجری/چهاردهم میالدی در آسیای مرکزی 
شیوع پیدا کرد و با گذشتن از حوزه ی قفقاز و دریای سیاه تا مصر و مدیترانه و 
سپس سراسر اروپا منتشر شد. طاعون از جانب شرق وارد چین شد و جان میلیون ها 
نفر را گرفت. مرگ سیاه یکی از ویرانگرترین رویدادهای  طبیعی در تاریخ اروپا 
در  کشید.  خود  کام  به  را  قاره  آن  جمعیت  سوم  دو  حدود  در  می رود  شمار  به 
به  اثر طاعون مردند و جمعیت آن از 7 میلیون نفر  انگلستان 70 درصد مردم در 
حدود 2 میلیون نفر رسید.17 این مرحله از طاعون بیش از یک قرن ادامه یافت و 

پیامدهای گسترده ی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی به همراه داشت. 
سومین طاعون جهانگیر در قرن نوزدهم در چین و آسیای شرقی شیوع پیدا کرد 

و به سایر مناطق گسترش یافت. 
در مورد نامگذاری مرگ سیاه بر دومین طاعون جهانگیر، گزارش های تاریخی 
و رویدادنگاری اروپایی ها و مسلمانان مورد ارزیابی و بررسی مورخان قرار گرفته 
شده است. آنچه مسلم است در قرن هشتم/چهاردهم میالدی نام مرگ سیاه بر این 
بیماری  یا  طاعون  عنوان  با  زمان صرفاً  آن  در  اروپایی ها  نمی شد.  اطالق  بیماری 
همه گیر از آن نام می بردند. نخستین بار عبارت مرگ سیاه در نوشته ی رویدادنگار 
سوئدی در سال 1555م دیده می شود و سپس در قرن هفدهم در آثار مورخان 
نوشته های  در  عبارت  این  اما کاربرد وسیع  بکار رفت.  نیز  انگلیسی  و  دانمارکی 
تاریخی اروپایی ها از قرن هجدهم میالدی مشاهده می شود. در واقع عبارت مرگ 
سیاه ترجمه ی غیر دقیقی از واژه ی التینی atra  mors  است که واژه ی atra هم 
بنابراین مورخان واژه ی  معنی ترسناک و وحشتناک و هم معنی سیاه می دهد.18 
سیاه را نه به مفهوم ترس و وحشت بلکه به معنی کبودی فهمیده و از آنجا که یکی 
از عالئم طاعون خیارکی بروز لکه های سیاه بر روی پوست بود، این عنوان برای 

10- Ramin, 1389: 11/77. 
11- Magner, 2005: 157. 
12- Hatami, 1384: 92. 
13- Martin, 2007: 15-16. 
14- Shoshan, 2002: Vol XL/2-3. 
15- Biruni, 1386: 165. 
16- Byrne, 2006: 258.  
17- Legoff, 1391: 303. 
18- Martin, 2007: 28. 
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طاعون قرن هشتم/چهاردهم میالدی بکار رفت. با این حال مورخان مسلمان در آن 
زمان برای توصیف انتشار طاعون از عبارت دقیق تری مانند طاعون جهانی، فنای 

عظیم یا سال نابودی استفاده می کردند.19  
الزم به ذکر است که در بسیاری از آثار مورخان گذشته گاه به جای طاعون 
بیماری در  انتشار این دو  به نظر می رسد  بیماری وباء یاد می کردند که  از عنوان 
به  پنداشتن آنها شده است.  مقاطع مختلف و بعضی عالئم مشابه موجب یکسان 
همین دلیل است که بیشتر آنها که شناخت دقیقی از علت شیوع طاعون و تفاوت 
آن با وباء نداشتند، عمدتاً عواملی چون تعفن هوا و آلودگی آب را عامل گسترش 
آن می دانستند. با این حال بعضی از مورخان به تفاوت آن دو اشاره نموده اند که 
ذکر  در  عبدالرزاق سمرقندی  است.  بوده  بیماری  این  از  آنها  شناخت  از  حاکی 
رویدادهای خراسان در دوره ی شاهرخ تیموری و شیوع طاعون و وباء در هرات 

می نویسد هنوز » بقیه ای از مرض وباء و اندکی از علت طاعون هست«.20

منشاء جغرافیایی مرگ سیاه  
تبیین منشاء جغرافیایی مرگ سیاه مستلزم توجه به دو مجموعه شواهد و مدارک 
است: نخست منابع و گزارش های تاریخی اولیه و معاصر با رویداد و دوم شواهد 
تاریخ  در  نوین  پژوهشهای  و  اولیه  منابع  بررسی  علمی.  نظریه های  و  اکتشافی 
پزشکی نشان می دهد که با وجود اختالف نظرها در مورد کانون اولیه انتشار مرگ 
است.   بوده  آنها  توجه  مورد  ایران  مرزهای  پیرامونی  مناطق  از  یکی  اغلب  سیاه، 
ابوحفص عمربن الوردی  از نخستین گزارش های تاریخی، نوشته ها و اشعار  یکی 
)749-691ق/1349-1292م( مورخ، فقیه و شاعر مسلمان سوری است که شاهد 
وقوع مرگ سیاه در حلب بوده و خود در سال 749ق/1349م در اثر این بیماری 
» سرزمین ظلمات« شیوع  در  پیش  پانزده سال  او می نویسد طاعون  دنیا رفت.  از 
و  به چین  یافت. طاعون سپس  نقاط جهان گسترش  به سایر  از آنجا  و  پیدا کرد 
هند رفت. به سرزمین اوزبک ها وارد شد و پس از آن از ماوراءالنهر گذشت و به 
ایران رسید. از آنجا به کریمه و روم و سپس قبرس و دیگر جزایر انتشار یافت.21  
ابن الوردی سپس به شرح گسترش طاعون در شام می پردازد و می گوید طاعون 
در دمشق مانند سلطانی بر تخت نشست و روزانه بیش از هزار نفر قربانی گرفت.22 
منظور از سرزمین ظلمات در آثار مورخان و جغرافیدانان مسلمان، دشت های دور 
دست شمالی و شرقی ایران است. چنان که ابن بطوطه در سفرنامه ی خود اطالعاتی 
از مردم سرزمین ظلمات ارائه می دهد و آن سرزمین را از اراضی بلغارها چهل روز 

فاصله می داند.23
گزارش دست اول دیگر در این دوره کتاب تاریخ شیخ اویس اثر ابوبکر القطبی 
این  نوشته است. در  ایلخانان را  پایانی دولت  االهری است که تحوالت سالهای 
کتاب در ذکر رویدادهای دوران حکومت ملک اشرف بر آذربایجان با اشاره به 
ظلم و تعدی اشرف بر مردم تبریز در سال 747ق/47-1346م می نویسد: » ملک 
اشرف به تبریز آمد و مال از مردم به تعدی می ستاند و خزینه می انباشت و آن سال 
وباء عظیم در آذربیجان افتاده بود. سه چیز فراوان بود. ظلم و گرانی و وباء«.24 بر 
اساس شواهد موجود و گزارش منابع دیگر، منظور از وباء عظیم که االهری به آن 
اشاره کرده، همان مرگ سیاه یا طاعون بزرگ است که همراه با شیوع وباء بخش 
زیادی از ایران و خاورمیانه را در برگرفت.  این نکته نشان می دهد که در نخستین 
مرحله ی طاعون بزرگ قرون وسطا، مناطق پیرامون دریای سیاه و آذربایجان نیز 
به  نزدیک  مناطق  به  را  طاعون  منشاء  که  موضوعی  بود.  بیماری شده  دستخوش 

ایران نیز محتمل می نماید. 
طاعون  منشاء  مورد  در  845ق(  )وفات  مسلمان  دیگر  مورخ  محمدالمقریزی 
سرزمین  از  نیز  آن  اخبار  و  شد  آغاز  بزرگ  خان  سرزمین  از  طاعون  می نویسد 
اثر طاعون مردند. پس از آن  اوزبک ها رسید. در سرزمین خان شش پسر او در 
به سرتاسر ممالک شرقی و بالد اوزبک، استانبول و قیصریه و روم انتشار یافت.25  
مقریزی منشاء طاعون را در سرزمین خان بزرگ شش ماه سفر از تبریز می داند  که 

به معنی مغولستان یا چین شمالی است.26  
اینگونه  بزرگ  معاصراِن طاعون  نوشته های  از  بهره گیری  با  الفی  تاریخ  مؤلف 

گسترش طاعون و منشاء آن را توصیف می کند: 
»و عجب تر آن که این مرض در جمیع بالد دنیا پیدا شده بود شرقاً و غرباً و جنوباً 
و شماالً. و هیچ جاندار را از این بال خالصی نبود، خواه انسان و خواه مرغ و خواه 
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19- Al Maqrizi, 1422: Vol 1/intro-
duction: 17, Vol 2/224. 
20- Samarqandi, 1383: 4/928. 
21- Ibn Alwardi, 2004: 173. 
22- Ibid.
23- Ibn Battuteh, 1377h: 217.
24- Al Ahari, 1383: 81-83. 
25- Al Maqrizi, 1418h: 4/81. 
26- Ibid. 
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ماهی. و اول مرتبه در ابتدای اقلیم اول که در تصرف قاآن و در مملکت ختا بود 
پیدا شد و مردم آن والیت به اجمعهم  هالک شدند. شدت این مرض در آن ملک 
به مرتبه ای رسید که بسیاری سواره بر پشت اسب جان دادند و فرصت فرود آمدن 
بر روی زمین  انواع جانوران آن والیت هالک شدند و مردها  و  اسبان  نمی شد. 
افتاده بودند. بعد از تعّفن ایشان بوی بد ایشان همراه باد شده به هر والیت که رسید 
از والیت ختا، مردم آن والیت مردند بالتمام؛ چه، به مجرد آن که باد به جانداری 
بالتمام هالک شدند و کسی نماند که  می وزید هالک می کرد. قاآن و اوالدش 
الیق حکومت آن والیت باشد. و در آن حکومت آنقدر کس هالک شد که جز 
عاّلم الغیوب کسی را اطالع بر شماره ایشان ممکن نمی شد. این واقعه در ختا در 

سنه هفتصد و چهل و دو بود.«27  
را  بزرگ  طاعون  منشاء  امروزی،  و  گذشته  مورخان  از  بعضی  هرحال  به 
پیرامونسرزمین ایران یا سرزمین چین می دانند. مورخان معاصر تعداد قربانیان را در 
چین 13000.000 نفر تخمین می زنند.28 و رویدادنگاری های چینی در این دوره، 

مرگ اعضای خاندان امپراتوری را تأیید کرده اند.29  
پژوهشهای تاریخی و علمِی جدید نزدیکی کانون اولیه ی مرگ سیاه به سرزمین 
اولیه ی طاعون بزرگ  از فرضیه های اخیر خاستگاه  تأیید می کند.  یکی  ایران را 
را در شمال سرزمین ایران، جایی نزدیک به دریای سیاه و جنوب روسیه می داند. 
انتشار  اروپا و  به خاورمیانه و  این فرضیه نزدیکی حوزه ی دریای سیاه  طرفداران 
سریع آن به این مناطق را با توجه به شواهد تاریخی مد نظر دارند.30 ویلیام مک 
نیل)William Mc Neill(  سرزمین ظلمات را که در بعضی منابع مسلمانان به 
عنوان منشاء جغرافیایی مرگ سیاه شناخته شده، تأیید می نماید. او معتقد است که 
نیمه ی قرن  برمه در  نفوذ در حوزه های جغرافیایی چین و  از  سواران مغولی پس 
سیزدهم میالدی/ هفتم هجری، موش ها و کک های آلوده را با خود به مغولستان 
برده و پس از تهاجم به آسیای مرکزی این حامالن بیماری طاعون در امتداد راه 
ابریشم از طریق مهاجمان و کاروان ها به مناطق غربی از جمله حوزه ی دریای سیاه 

و از آنجا به سایر نقاط راه یافتند.31  
این دیدگاه  باستان شناسی در مورد منشاء مرگ سیاه که می تواند  تنها گواهی 
مک نیل و مورخان مسلمان را تقویت کند، کشف گورستانی از قربانیان طاعون 
آبراموویچ  دانیل  روسی  باستان شناس  1885م  سال  در  است.  مرکزی  آسیای  در 
چولسون )Daniel Abramovich Chwolson( دو گورستان قرون وسطایی 
متعلق به تاجران مسیحی نسطوری را در غرب دریاچه ی ایسیک گول در کرانه ی 
شمالی قرقیزستان امروزی کشف کرد. تحقیقات او بر سنگ قبرها و تاریخ و علت 
شیوع  آغازین  سال های  آنها طی  از  تن  یکصد  از  بیش  که  داد  نشان  آنها  مرگ 
مرگ سیاه مرده بودند. اسامی تعدادی از آنها نیز جزو نام هایی بوده که مرگ آنها 

در اثر طاعون در گزارش های آن زمان ثبت شده بود.32  
جان  دیدگاه  انتشار  سیاه،  مرگ  گسترش  منشاء  مورد  در  فرضیه  آخرین 
سایر  بررسی  و  نقد  ضمن  او  است.  1977م  سال  در   )John Norris(نوریس
فرضیه ها، منشاء انتشار طاعون را در ناحیه ی کردستان در غرب ایران و شمال عراق 
امروز دانست. از دیدگاه وی شرایط زیست محیطی و شواهد مربوط به مسیرهای 
ارتباطی انتقال بیماری به نواحی دیگر، این منطقه را گزینه ی مناسبی برای پیدایش 
طاعون و انتشار آن نموده است. به عقیده ی نوریس طاعون از اینجا به سمت شمال 
در حوزه ی دریای سیاه و سپس دریای خزر و آسیای مرکزی و در سمت غرب به 

مصر و مدیترانه و سایر نقاط گسترش پیدا کرد.33  

عوامل انتشار مرگ سیاه     
به طور کلی می توان عوامل انتشار طاعون بزرگ قرون وسطا را در دو مقوله ی 

شرایط محیط زندگی شهری و روستایی و کنش های انسانی بررسی کرد: 

1- شرایط محیطی
 در گذشته، آلودگی مناطق مسکونی روستاها و شهرها مهم ترین عامل رشد و 
انتقال بیماری ها به ویژه طاعون بوده است. انباشت زباله ها و فاضالب های خانگی و 
الشه های حیوانات در محیط زندگی شهرها و روستاها شرایط مناسبی برای جذب 
با سقف های  فراهم می ساخت. خانه های گلی  بیماری  ازدیاد موش های حامل  و 

27- Tatawi, 1382: 7/4552. 
28- Howorth, 1880: 2/175. 
29- Byrne, 2004: 22. 
30- Byrne, 2012: 49. 
31- Sussman, 2011: 327. 
32- Ibid, 327-328. 
33- Byrne, 2012: 49. 

Ahmad Fazlinejad 

Res Hist Med 2015; 4(4)

216



بودند.  باکتری  حامل  جوندگان  النه سازی  برای  مناسبی  مکان  پرشکاف  چوبی 
بیشتر مردم در کنار حیوانات اهلی که کک ها و موش های آلوده  ضمن این که 
و جو  گندم  ویژه  به  همچنین غالت  می کردند.  زندگی  بودند،  آنها  همنشین  نیز 
بودند. عالوه  انبارها و خانه ها در دسترس موش ها  بود، در  که قوت غالب مردم 
بر موش ها، بعضی حیوانات خانگی در طویله ها نیز در فراهم کردن امکان انتشار 

طاعون نقش داشتند.34  
در محیط زندگی شهری شیوه ی معماری و شهرسازی و خیابان کشی نیز در امکان 
بروز و شیوع بیماری ها مؤثر بودند. رشیدالدین فضل اهلل همدانی در تاریخ مبارک 
غازانی ضمن شرح اقدامات و امارت  سازی های غازان خان، یکی از اقدامات او را 
اصالح برج و باروی تبریز می شمارد که موجب شد وسعت پیرامون آن و مساحت 
داخل شهر افزایش یابد. استدالل رشیدالدین این است که بدینوسیله باغات اطراف 
شهر نیز در داخل شهر جای گرفت و فراخی محیط زندگی مردم که طی زمان 
جمعیت آنها افزایش یافته بود، می توانست در جلوگیری از بروز بیماری ها مؤثر 
دلیل  به  ثروتمند  و  آباد  بعضی شهرهای  داده که  نشان  تجربه  او می نویسد  باشد. 
تراکم جمعیت در کوچه های تنگ و باریک امارت های دو سه طبقه ساخته اند و 

این بلندی دیوارها در تعفن هوا و شیوع بیماری تأثیرگذار بوده است.35 
نسبی،  رطوبت  هوایی،  و  آب  و  اقلیمی  وضعیت  محیطی،  شرایط  بر  عالوه 
را  طاعون  حامالن  انتقال  احتمال  که  حاصلخیز  و  پرجمعیت  اراضی  به  نزدیکی 
بوده اند. حمداهلل مستوفی مورخ و  بیماری مؤثر  این  افزایش می داد، در گسترش 
را  اعتدال هوا و خاک اصفهان  قرن هشتم هجری/چهاردهم میالدی  جغرافیادان 
یکی از دالیلی می داند که در آن شهر اینگونه بیماری ها در آن کمتر شیوع یافته 

است.36  

2- کنش های انسانی
منظور آن دسته از فعالیت های انسانی است که به طور مستقیم بر انتشار طاعون 
بزرگ قرون وسطا تأثیر نهاده و سهم اصلی را در میزان باالی مرگ و میر در مناطق 
مختلف داشت. مهم ترین کنش های انسانی مؤثر در گسترش مرگ سیاه عبارتند 
از تحرکات مغوالن و حاکمیت امپراتوری مغول بر استپ اوراسیا و سرزمین های 
ایران و روسیه و همچنین گسترش تجارت خشکی و دریایی بین شرق و غرب در 

اواخر قرون وسطا. 
مرگ  انتشار  در  مغوالن  تهاجم  اساسی  نقش  مورد  در  مورخان  همه ی  تقریباً 
سیاه به سایر نقاط جهان و از جمله ایران اتفاق نظر دارند. مغول ها پس از هجوم 
به مناطق دیگر، موش های ناقل بیماری را با خود بردند. آنها پس از تصرف چین 
موجب شیوع بیماری در آن سرزمین شدند که جان میلیون ها نفر را گرفت. راه 
رفت  محل  و  تاجران  توجه  مورد  همچنان  مغوالن  تهاجمات  از  پس  که  ابریشم 
انتشار طاعون در چین ایفا کرد. پس از  و آمد ارتش مغول بود، نقش مهمی در 
چین طاعون در هند شیوع پیدا کرد و تلفات زیادی به بار آورد. مغول ها پس از 
چین به آسیای مرکزی، ماوراءالنهر، ایران و روسیه تا شرق اروپا تاختند و عالوه 
بر کشتار بی رحمانه ی انسان ها، همراه با کاروان های آذوقه و بار و بنه، موش های 
صحرایی حامل کک ها و بیماری طاعون را نیز با خود به سرزمین های دیگر بردند. 
امپراتوری وسیع جانشینان چنگیز در قرن هفتم و  پایان فتوحات مغوالن،  از  پس 
اوکراین  تا  از کره و چین در شرق  میالدی  هشتم هجری/ سیزدهم و چهاردهم 
)اولوس(  قلمرو  چهار  شامل  امپراتوری  این  بود.  گسترده  غرب  در  مجارستان  و 
بزرگ جانشینان چنگیز یعنی: امپراتوری مغولی در چین، جغتاییان در ماوراءالنهر 
بود.  ایران  در  ایلخانان  و  روسیه  در  زرین(  )اردوی  خاندان جوچی  ترکستان،  و 
و  بود  مؤثر  طاعون  گسترش  در  یکدیگر  با  آنها  ارتباطات  و  نبردها  و  رقابت ها 
سرزمین پهناور ایران به عنوان یکی از کانونهای مهم مراودات بازرگانی مغوالن 
در مسیر انتشار این بیماری قرار داشت. از آنجا که آذربایجان - تختگاه ایلخانان- 
و مناطقی از قفقاز و حوزه ی دریای سیاه یکی از پر رفت و آمدترین نواحی ایران 
و هم محل نزاع های طوالنی با مغوالن روسیه و هم یکی از مهمترین گذرگاههای 
تجارت شرق و  غرب به شمار می رفت، دستخوش شیوع بیماری مرگ سیاه در 

مراحل مختلف گردید.   
در انتشار مرحله ی نخست مرگ سیاه در ایران و بخشهایی از خاورمیانه و اروپا، 

34- Desormeaux, 2007: 6. 
35- Hamadani, 1388: 205. 
36- Mostowfi Qazwini, 1381: 90. 
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قلمرو خاندان جوچی یا اردوی زرین مهم ترین نقش را ایفا نمود. اردوی زرین از 
ترکستان شرقی تا اقصای بلغار و تا غربی ترین مناطقی که سواران مغولی رسیده 
خاندان، حوزه ی  این  قلمرو  تحت  منطقه ی  مهم ترین  داشت.37   بودند، گسترش 
و  خشکی  راه های  نظر  از  و  حاصلخیزترین  که  بود  شمالی  قفقاز  و  سیاه  دریای 
دریایی مهم ترین حوزه ی اقتصادی و سیاسی آنها به شمار می رفت. آنها بر شمال و 
شرق دریای سیاه و بنادر مهم آن و به ویژه شبه جزیره ی کریمه تسلط داشتند، از 
این رو مورد توجه جمهوری های بازرگانی ایتالیایی از جمله ونیز و جنوا قرار گرفته 
بودند. بندر کافا )Caffa( - فئودوسیای امروزی Feodosya- بر شبه جزیره ی 
کریمه یکی از پر رونق ترین بنادر تجاری اردوی زرین بود که جنوایی ها توانسته 
بودند طی قراردادی با آنها در این بندر مستقر شده و اقامتگاه هایی برای بازرگانان 
ایتالیایی و خانواده های آنها فراهم سازند. شهرت این بندر در تاریخ جهان بیشتر 
به واسطه ی محل انتقال مرگ سیاه به خاورمیانه و اروپاست که میلیون ها نفر را به 

کام مرگ کشاند. 
در سال 744 و 746ق/1343 و 1345م یعنی در آستانه ی شیوع مرحله ی نخست 
مرگ سیاه در خاورمیانه و اروپا، ارتش اردوی زرین با تاجران ایتالیایی در بندر 
و  خزر  دریای  به  نزدیک  مناطق  به  طاعون  زمان  آن  در  شد.  جنگ  وارد  کافا 
رسیده  ولگا  کنار  در  زرین  اردوی  پایتخت  سرای  شهر  به  جمله  از  سیاه  دریای 
بود. محاصره ی بندر کافا از سوی نیروهای جانی بیگ فرمانروای اردوی زرین و 
مقاومت جنوایی ها، همزمان با فرا رسیدن طاعون و مرگ تعداد زیادی از مغوالن 
بود. منبع اصلی مورخان در مورد شرح این رویداد گزارش سر دفتر ایتالیایی به نام 
گابریل ِد موسیس )Gabriele de Mussis( است که خود شاهد ماجرا بوده 
قربانیان  اجساد  از محاصره ی کافا دست کشیدند  مغوالن که  او می نویسد  است. 
انتشار  میان ساکنان  بیماری را در  تا  انداختند  بر دیوارها و داخل شهر  را  طاعون 
دهند و در ادامه می نویسد ایتالیایی ها با ترک شهر از طریق کشتی های خود طاعون 
از  بیماری  انتقال  نحوه ی  از  وی  توصیف  اینکه  دادند.38  انتقال  نقاط  سایر  به  را 
طریق اجساد قربانیان از نظر علمی چقدر دقیق است، امروزه مورد نقد دانشمندان و 
میکروبیولوژیست ها قرار گرفته و مباحثی را برانگیخته است.39 با این حال می توان 
این رویداد را یکی از قدیمی ترین جنگ های میکروبی تاریخ دانست که به کشتار 

وسیعی از مردم آسیا، افریقا و اروپا انجامید. 
به  نوشته ی  کشورها،  سایر  به  منطقه  این  از  طاعون  شیوع  مورد  در  دیگر  سند 
 John VI( کانتاکوزنوس  ششم  ژان  بیزانس،  مستعفی  امپراتور  از  مانده  جا 
تاریخ  نگارش  به  قدرت  از  کناره گیری  از  پس  که  است   )Cantacuzenos
امپراتوری طی سال های 1320تا 1356 میالدی پرداخت. او نیز می نویسد طاعون 
جهان  سراسر  تقریباً  و  سوریه  لیبی،  مصر،  ایتالیا،  یونان،  به  سیاه  دریای  طریق  از 

گسترش یافت.40  
از عوامل انسانی دیگری که در انتشار مرگ سیاه در جهان تأثیر به سزایی داشت، 
تجارت بین المللی شرق و غرب از طریق خشکی و دریا بود. این عامل از جهاتی 
متأثر از عملکرد مغوالن بود. امپراتوری بزرگ مغوالن که از چین تا دریای سیاه 
کشیده شده بود، مهم ترین راه های تجارتی قرون وسطا را در اختیار داشت. امنیت 
راه ها در سایه ی سلطه ی مغوالن و سیاست مدارای مذهبی آنها با سایر اقوام موجب 
رفت و آمد تاجران مناطق مختلف از راه های بازرگانی تحت قلمرو آنها گردید. 
در ایران نیز از زمان ایلخانان، عالوه بر مسیرهای بازرگانی پیشین که در امتداد راه 
ابریشم از آسیای مرکزی تا آذربایجان کشیده شده بود، یک راه دیگر گشوده شد 
که نقش مؤثری در تغییر مسیر بازرگانان و مسافران خارجی داشت. راه بازرگانی 
شمال- جنوب که مسیرهای تجاری بنادر دریای سیاه را به خلیج فارس و اقیانوس 
هند پیوند می داد. بدین ترتیب از این مسیرهای پر تردد بازرگانی عالوه بر کاالها 
و اقالم، انواع بیماری ها از جمله طاعون بزرگ نیز راه خود را به مناطقی از ایران 
گشودند. ازجمله کاالهایی که بوسیله ی کاروانها و کشتی ها مبادله می شد، می توان  
به انواع پارچه و خز و قالیچه اشاره کرد. این اقالم برای حمل و انتقال کک های 
آلوده بسیار مناسب بودند. همچنین مواد غذایی و غالت و حبوبات که موش های 

صحرایی از آنها تغذیه می کردند، به مناطق مختلف حمل می شدند. 
 در قرن هشتم هجری/ چهاردهم میالدی فعالیت بازرگانی دیگر- یعنی تجارت 
برده-  از قلمرو اردوی زرین به مصر و مدیترانه افزایش قابل توجهی یافت که آن 

37- Jowayni, 1387: 1/141. 
38- Document in: Getz, 1991: 267. 
39- Slavicek, 2008:43. 
40- Document in: Byrne, 2004: 151. 
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نیز نقش مهمی در گسترش مرگ سیاه داشت. گزارش های تاریخی نشان می دهد 
که کشتی های انتقال بردگان به مصر یکی از عوامل اصلی انتشار مرگ سیاه در 
آن سرزمین بوده است، چنان که در سال 748ق/1347م کشتی حامل بردگان به 
اسکندریه بیماری طاعون را به آن بندر انتشار داد و از سیصد برده تنها یکی زنده 

مانده بود.41  

مراحل شیوع مرگ سیاه در ایران و پیامدهای اجتماعی آن   
مرگ سیاه در ایران مانند بسیاری از سرزمین های دیگر، حدود یک قرن و نیم 
از 747ق/1346م تا 892ق/1487م و طی سه مرحله شیوع پیدا کرد. مرحله ی اول 
سوم  مرحله ی  و  830ق/1426م  دهه ی  دوم  مرحله ی  771ق،  تا  747ق  سال های 

دهه ی 890ق/ 1485م. 

1- مرحله ی اول؛ دوره ی هرج و مرج سیاسی پس از زوال ایلخانان  
بین سال های 747 و 749ق/1346و 1348م مرگ سیاه از طریق حوزه ی دریای 
ایاالت  و  مناطق  در  آینده  دهه های  تا  پس  آن  از  و  رسید  ایران  به  قفقاز  و  سیاه 
این  موجود  اساس گزارش های  بر  یافت چنان که  ادامه  آن  ایران شیوع  مختلف 

بیماری تا سیستان نیز شایع شد و تلفات زیادی به بار آورد.42 
ابن تغری بردی مورخ مسلمان )874-813ق( ضمن توصیف این طاعون مرگبار 
که هزاران کشته در مصر و ممالک اسالمی به جا نهاد، آغاز آن را از قلمرو خان 
بزرگ مغول می داند و می نویسد پس از آن به تبریز و بعد به دیگر سرزمین های 
اسالمی از جمله سوریه و مصر گسترش یافت.43 مورخ دوره ی تیموری، عبدالرزاق 
سمرقندی در ذکر وقایع سال 747ق می نویسد در تبریز شیوع بیماری و ظلم ملک 
اشرف به نهایت خود رسید و بسیاری از اهالی شهر جالی وطن کردند.44 طاعون 
در بغداد و مناطق دیگری از عراق نیز سرایت کرد و جمع کثیری را از پا درآورد. 
از اواخر صفر سال 749ق/1348م به بغداد رسید و سپس به کاظمین و از آنجا به 
شرق و غرب عراق گسترش یافت. ملک اشرف چوپانی که در آذربایجان قدرت 
به دست گرفته بود، در 748ق/ 1347م برای جنگ با شیخ حسن جالیری عازم 
بغداد شد. در هنگام محاصره ی بغداد، طاعون به جان لشکریان و اهالی شهر افتاد 
و تلفات سنگینی بر نیروهای ملک اشرف وارد ساخت، چنان که مجبور به عقب 
و  گرفت  را  نفر  هزاران  جان  بین النهرین  در  طاعون  حال  این  با  شدند.45  نشینی 
آبادیهای زیادی را خالی از سکنه و کرد و بسیاری از اراضی کشاورزی به دلیل 

فقدان نیروی کار نابود گردید.     
این دوره همزمان با هرج و مرج سیاسی در ایران پس از فروپاشی دولت ایلخانان 
است. از این رو تالش مدعیان سلطنت پس از ایلخانان برای تسلط بر آذربایجان 
به ویرانگری و کشتارهای زیادی از مردم آن سرزمین انجامید و شیوع بیماری نیز 
بر حجم خرابی ها و تلفات انسانی افزود. در واقع یکی از علل موفقیت  خان های 
منطقه،  آن  غارت  و  آذربایجان  به  در هجوم  بیگ  جانی  از جمله  زرین،  اردوی 
هرج و مرج و ویرانی آن دیار در اثر طاعونی است که مناطق وسیعی از قفقاز و 
آذربایجان را فرا گرفته بود و به قول یکی از مورخان مانند فتیله ی آتش گرفته ای 

در مسیر جاده های بازرگانی به داخل سرزمین های آسیا وارد گردید.46  
یکی از پیامدهای مهم این مرحله از طاعون، ناتوانی اقتصادی مردم در مناطق 
طاعون زده و در پی آن بروز بحران های اجتماعی بود. چنان که در این دوره فتح 
صورت  بیشتری  سهولت  با  مهاجمان  و  محلی  حاکمان  توسط  ایاالت  و  شهرها 
گرفته و مقاومت های سرسختانه از جانب مردم کمتر دیده می شود. یکی از علل 
فتح آسان و پی در پی ایران توسط تیمور و سرداران دیگر در این دوره ضعف 
به عنوان نمونه  اثر شیوع این مرحله از مرگ سیاه بوده است.  عمومی جامعه در 
شیوع طاعون در کالت مازندران که به عقیده ی حافظ ابرو  اکثر مردم را هالک 
کرده بود، موجب شد تا اهالی ضمن ارسال تحف و هدایا تسلیم تیمور شده و در 
قربانیان  تعداد  از  او بخواهند.47 هرچند آمار دقیقی  از  را  مناطق  ماندن سایر  امان 
مرگ سیاه در این مرحله وجود ندارد، اما مورخان تلفات طاعون سال 771ق/70-

1369م تبریز را بالغ بر سیصد هزار نفر گزارش کرده اند.48   
ناامنی سیاسی و  را  از طاعون  این مرحله  پیامدهای  از  الفی یکی  تاریخ  مؤلف 
اجتماعی نه تنها در ایران بلکه در اکثر بالد عالَم می داند. او که از این بیماری به 
به ویژه در مصر،  اجتماعی  پریشانی  و  نظمی  بی  یاد می کند،  الهی  عنوان غضب 

41- Ibn Taghri Bardi, 1413h: 10/159. 
42- Sistani, 1383: 94. 
43- Ibn Taghri Bardi, Op cit: 156. 
44- Samarqandi, 1383: 1/249. 
45- Al Maqrizi, 1418h: 4/82. 
46- Sanders, 1361: 160-161. 
47- Hafez Abru, 1380: 2/578. 
48-  Fasih Khaafi, 1386: 2/966. 
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ایران، ماوراءالنهر و هند را  نتیجه ی شیوع آن می داند و می نویسد در همه ی این 
مناطق پادشاهی قدرتمند و مستقل شکل نگرفت و هرج و مرج سیاسی حکمفرما 
خون  قصد  روز  هر  آنها  و  افتاد  ملوک الطوایف  دست  در  ایران  مملکت  شد. 

یکدیگر کرده و میان نوکر و صاحب فرقی نماند.49  
این مرحله از طاعون همچنین موجب از بین رفتن گروهها و سازمانهای مسیحی 
در خاورمیانه و خاور نزدیک گردید و قرنها فعالیتهای تبلیغی فرستادگان پاپ را 

در جوامع اسالمی به تأخیر انداخت.50
  

2- مرحله ی دوم؛ دوره ی تیموریان
مرحله ی دوم مرگ سیاه در ایران طی سال های دهه ی 830ق/1426م گسترش 
شاهرخ  فرمانروایی  دوره ی  و  تیموریان  حاکمیت  با  مصادف  دوره  این  یافت. 
در  قراقویونلو  خاندان  شاهرخ،  با  همزمان  البته  است.  )850-807ق(  تیموری 
آنها  نزاع  محل  سرزمین  این  همواره  و  گرفتند  دست  به  را  حکومت  آذربایجان 
و   837 سال های  به  مربوط  مرحله  این  در  ایران  در  طاعون  گسترش  اوج  بود. 
838ق/1433 و 1434م است. یکی از کانون های مهم طاعون در این مرحله، شهر 
هرات مرکز حکومت تیموریان بود. هرات یکی از شهرهایی بود که از نظر لطافت 
هوا و گوارایی آب شهرت داشت و مردم آن تا آن زمان دچار چنان بالیی نشده 
بودند، از این رو بروز بیماری طاعون عالوه بر تلفات وسیع انسانی، موجب وحشت 
و حیرت آنها گردید. اسفزاری مورخ تاریخ هرات در توصیف شیوع این بیماری 

می نویسد: 
» و صورت مرض آن بود که ناگاه مردم را درد سر و تب محرق می گرفت، و 
بثره مقدار نخودی و یا کمتر و یا بیشتر بر اعضاء پیدا می شد، و بعضی هم در یک 
روز و بعضی در دو روز، و )بعضی( سه روز به جوار رحمت حق می رفتند، و چون 
متحیر  و  عاجز  نشنیده  از کسی  و  بودند  ندیده  بلیه  این  مدید خالیق  مدتهای  در 
فرو ماندند، و جالی وطن اختیار کردند«.51 چنان که پیداست یکی از پیامدهای 
شدید  کاهش  و  دیگر  مناطق  به  شهر  اهالی  گسترده ی  مهاجرت  آن  اجتماعی 
جمعیت بود. مؤلف خلد برین در روایت خود از طاعون هرات می نویسد: »... و 
روز به روز شدت این مرض، خرمن سوز حیات پیر و جوان می گردید تا جمعی 
اهالی آن  از  بسیاری  و  پیش گرفتند  بلوکات، سفر آخرت  و  مردم شهر  از  کثیر 
والیت جالی وطن اختیار کرده متاع زندگانی را از غارتگر آن داهیه ی عظمی به 
سالمت گذرانیدند... و صعوبت این حال به مرتبه ای رسید که در یک روز خرمن 
هستی ده هزار کس به آن برق بی امان سوخت.«52 بر اساس گزارش مورخان در 
شهر هرات یک روز چهار هزار و هفتصد تابوت شمردند که از دروازه ها بیرون 
بردند، به جز جنازه هایی که حماالن بدون تابوت بر پشت خود و روی االغها بار 
کرده و  برده بودند و آنها که در گودالها افکنده و خاک بر ایشان می انباشتند.53  

در جریان این طاعون جمع زیادی از مشاهیر و دانشمندان و عرفای خراسان از 
دنیا رفتند و تأثیر عمیقی بر رکود علمی آن حوزه از تمدن ایرانی-اسالمی برجای 
نهاد. از جمله ی آنها خواجه عبدالقادر، عالم ذوالفنون و استاد فن موسیقی بود54  
)واله اصفهانی قزوینی، 1379: 481(. عبدالرزاق سمرقندی اسامی افراد زیادی از 

علما و بزرگانی را که قربانی این طاعون بزرگ شدند، نام برده است.55  
تأثیر اجتماعی ویرانگر این طاعون و آوازه ی مرگ هزاران نفر به ویژه عالمان 
و مشاهیر  به حدی بود که شاهرخ که در این زمان در حدود ری به سر می برد، 
دستوری صادر کرد که هر مکتوبی از جانب خراسان به مناطق دیگر آید، هیچکس 

آن را نگشاید و مطالعه نکند تا باعث وحشت و » سبب تفرقه ی خاطر نشود«.56  
این  تلفات  آمار  مورد  در  هرات  مدینه  اوصاف  فی  الجنات  روضات  مؤلف 
طاعون در هرات و مناطق دیگر خراسان می نویسد بر اساس شمارش گور و کفن 
افراد، در شهر هرات ششصد هزار نفر و در خارج از هرات چهارصد هزار نفر از 

دنیا رفتند. سپس شعری را که سروده ی پدرش بوده در این زمینه نقل می کند:
 

ششصد هزار در قلم آمد که رفته اند          زآنها که یافت گور و کفن مردم خیار 
باقی ز بی کسی همه در خانه مانده اند           خوردند چشمشان همه در خانه مور و مار57 

این مرحله از طاعون تأثیر زیادی بر کاهش تجارت و کسب و کار مردم نهاد و 
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به قول اسفزاری » بازار و دکان و سودای سود و زیان بر افتاد.«58  
از دیگر پیامدهای اجتماعی مرگ سیاه در ایران، بازتاب آن در محافل علمی 
مباحث مربوط به علت بروز طاعون در آن زمان در  و مذهبی جامعه بود. ظاهراً 
میان مردم و اهل دانش و فرهنگ رواج زیادی داشته است. از منابع تاریخی این 
هر  و  بود  رایج  طاعون  بروز  مورد  در  متفاوت  دیدگاه  دو  است که  نکته روشن 
کدام پیروانی داشتند. یکی از مورخان، گروه نخست را اهل حکمت و دانش و 
گروه دوم را اهل حقایق که منظور وی عارفان و دینداران است، می خواند. هرچند 
گروه نخست نیز عالمان دیندار بودند، اما در مسأله ی شیوع طاعون در پی یافتن 
علت یا علل طبیعی آن بودند. آنها شیوع این بیماری را مانند وباء نتیجه ی عفونت 
آب و هوا می دانستند و بدیهی است که به علت باکتریایی آن از طریق جوندگان 
پی نبرده بودند.59 گروه دوم که اسفزاری آنها را اهل حقایق دانسته و در درستی 
عقیده ی آنها تردیدی ندارد، معتقد بودند که بروز طاعون ناشی از ذمایم افعال و 
بودند  امر متمرکز کرده  این  بر  را  استدالل خود  بندگان است. آنها  اعمال  قبایح 
که آب و هوای هرات بهشتی صفت است و اقتضای شیوع بیماری نمی کند. پس 
طاعون نتیجه ی کثرت مردم بی بند و بار و ازدحام خالیق هرجایی و رواج افعال 

ناشایست است.60   
عالوه بر دو گروه مذکور، عده ای نیز سرنوشت خود را به تقدیر سپرده بودند 
و به قول عبدالرزاق سمرقندی بساط صوفیانه انداختند و به حکم ربانی و قضای 
با استخراج تقویم و  آسمانی در ساختند. این گروه اظهار می کردند که منجمان 
بررسی اوضاع فلکی و اقالیم مختلف، شیوع طاعون را پیش بینی کرده و از این رو 

وقوع آن ناگزیر بوده است.61 
قادر  افرادی که  و  توانگران  بجز  استنباط می شود که  از گزارش های مورخان 
به ترک شهر و دیار خود بودند، سایر افراد جامعه تن به تقدیر داده و این امر به 
افزایش تلفات انسانی گسترده انجامید. این مرحله از مرگ سیاه عالوه بر هرات، 
اهالی  از  زیادی  و جمع  شد  منتشر  نیز  سمرقند  از جمله  ماوراءالنهر  شهرهای  در 
آن مناطق را به کام مرگ کشاند.  مرگ و میر هزاران نفر از طبقات مختلف و 
بینوایان، تأثیرات عمیقی بر روابط  مشاهده ی درماندگی افراد اعم از توانگران و 
به  آبادی داشته است.  به عمران و  بی توجهی  دنیا و  بی اعتباری  تلقی  و  اجتماعی 
ویژه آنکه آبادی های معتبر به دلیل ویرانی و خالی شدن از سکنه، مأمن و مسکن 
منفور  از طاعون زدگان  بسیاری  نشان می دهند که  بود. گزارشها  حیوانات گشته 
همچو  شاعر  قول  به  و  برگزیده  را  مردم  از  دوری  و  انزواجویی  و  شده  دیگران 
اشک از چشم خلق افتاده اند.62 بعضی از شهرها و ایاالت دیگر ایران نیز در این 
افتاد و  به خرابی  بود که  استراباد  از جمله ی آنها  طاعون خسارت زیادی دیدند. 
جمع کثیری از مردم و بزرگان در اثر آن مردند که از جمله کاتبی نیشابوری از 

شاعران بزرگ قرن نهم بود.63  

3- مرحله ی سوم؛ دوره ی ترکمانان
مرحله ی سوم مرگ سیاه بار دیگر آذربایجان را درنوردید و ویرانی فراوان به 
بار آورد. شدیدترین طاعون این مرحله در سال 3-892 ق/87-1486م همزمان با 
حاکمیت دودمان آق قویونلو بر آذربایجان و نواحی غربی ایران بود. از گزارش 
بوده  خیارکی  طاعون  نوع  از  نیز  طاعون  این  که  است  روشن  خوبی  به  مورخان 
است. از جمله در توصیف جالب مؤلف تاریخ عالم آرای امینی که در آن زمان 
می زیست، می توان نشانه های این نوع طاعون موسوم به مرگ سیاه را دریافت. او 
می نویسد: » خوبان که از خال رخساره ی ایشان دل ها مفتون بودی اکنون از دانه 
داشتی  بغل  تاجر که زر سرخ در  است. هر  پرخون  بر چهره شان جگرها  طاعون 
اکنون ماده پر خون در زیر بغل دارد و هر جوان که به رعونت گردن برافراشتی 
اکنون از تاب مرض عفونت هردم گردن پیش نیش آرد.«64 نویسنده پس از آن 
به نقل شعری می پردازد که هم بیانگر تأثیر ویرانگر این مرحله ی طاعون بر جامعه 

بوده و هم توصیف شاعرانه ای از این نوع طاعون است:
 

آتش مرگ َجست تیزا تیز   طعن طاعون فتاد در تبریز  
خرمن عمر جمله داد به باد  دانه ای در میان خلق افتاد  

این عجب دانه ای است خرمن سوز  خرمن از دانه می شود پیروز 
داس در مزرع حیات نهاد   خوشه ی مرگ دانه ای بر داد 
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نه عجب، روزگار طاعون است65    کوه سرخاب غرق در خون است 

آن  پیرامون  آبادی های  و  تبریز  دیگر  بار  طاعون  سال 893 ق/1487م  زمستان 
را فرا گرفت. تعداد زیادی از مردم تلف شدند و بسیاری نیز جالی وطن اختیار 
کردند. خروج لشکریان و مردم از شهر، موجب ناامنی و هرج و مرج و پریشانی 
شهر گردید. بازتاب احوال مردم در آن اوضاع را می توان از ابیات زیر به خوبی 

دریافت: 

خانه ی شه کلبه ی درویش کرد آه که طاعون دل ما ریش کرد 
گشت وبا تلخِی کام همه  باده ی خون ریخت به جام همه 

کآتش طاعون به جهان گشت تیز  وقت خزان بود و گه برگ ریز 
یاسمنش ساخته چون ارغوان دانه ی خون بر تن هر نوجوان 

داغ عزا مانده ازو یادگار  الله که سر بر زده در نوبهار  
خشک و تر باغ جهان سوخته66       آتش طاعون چو بر افروخته  

شیوع این مرحله از طاعون که به مهاجرت گسترده ی مردم به مناطق دیگر به 
پر  از راه های کاروان رو و شهرهای  نواحی کم جمعیت و دور  ویژه روستاها و 
رفت و آمد انجامید، همزمان با ناامنی ها و جنگ های خانگی دودمان آق قویونلو و 
حاکمان محلی ایران بود. بعضی از مورخان شیوع آن را ناشی از بی توجهی حاکمان 
و ظلم و ستم آنها دانسته که منجر به ویرانی مملکت و مهاجرت گسترده ی مردم 
از نواحی طاعون زده گردید و قحطی و گرسنگی به همراه آورد.  این مسأله، یعنی 
در سرزمینهای  و جنگهای خانگی  فتنه  و شیوع  مرج  و  با هرج  همزمانی طاعون 
از  نیز  مصری  مورخان  بود.  مشهود  شد،  بیماری  این  دستخوش  که  هم  دیگری 
همزمانی طاعون با » حوادث شنیعه و حروب و فتن « یاد کرده اند.67 مورخ دوره ی 
صفوی نیز این طاعون را از شومی ظلم و جور خاندان آق قویونلو می داند که خلق 
احوال عالم دگرگون  بسیاری جالی وطن کرده و  پای درآورد و  از  را  بسیاری 

گشت.68  

نتیجه گیری 
طاعون بزرگ قرون وسطا معروف به مرگ سیاه مرگبارترین رویداد در تاریخ 
با  نوزدهم میالدی  قرن  تا  از گذشته های دور  بشر همواره  پزشکی است. هرچند 
شیوع طاعون و تلفات ناشی از آن مواجه بوده، اما دوره ی مرگ سیاه بیش از هر 
مورد دیگر و حتی هر بیماری دیگر تا به امروز به مرگ و میر گسترده ی انسان ها 
بررسی  است.  انجامیده  اروپا  و  افریقا  شمال  آسیا،  در  جمعیت  شدید  کاهش  و 
منشاء جغرافیایی مرگ سیاه تا به امروز ادامه دارد و کانون هایی مانند چین، آسیای 
مرکزی، جنوب روسیه و کردستان عراق از جمله مکان هایی بوده که مورخان و 

محققان تاریخ پزشکی به آن توجه نموده اند.
نهم  پیرامون عوامل گسترش مرگ سیاه در قرن هشتم و  بررسی و مطالعه  در 
آسیای  به  مغوالن  تهاجم  مهم  عامل  دو  میالدی،  پانزدهم  و  چهاردهم  هجری/ 
مرکزی و غربی و اتصال راه های کاروانی تجاری پس از شکل گیری امپراتوری 
در  گسترده  پراکندگی  با  مغوالن  شده اند.  شناخته  آنها  مهم ترین  عنوان  به  مغول 
به  را  بیماری  انتقال  حامالن  و  جوندگان  سیاه،  دریای  تا  چین  از  مختلف  مناطق 
سرزمین های دیگر برده و به انتشار وسیع آن دست زدند. همچنین پس از استقرار 
غرب،  و  شرق  بازرگانی  راه های  از  گسترده ای  بخش های  بر  مغوالن  امپراتوری 
بازرگانان  شد  و  آمد  و  افتاده  بیشتر  تکاپوی  در  تجاری  کشتی های  و  کاروان ها 
تا جایی که مورخان  اقالم مختلف تجاری گسترش زیادی یافت  نقل  و حمل و 
که  دوران  همین  در  را  بازرگانی  و  تجارت  طریق  از  موج جهانی شدن  نخستین 
مصادف با شیوع مرگ سیاه در آسیا و اروپاست، می دانند. بدین ترتیب راه های 
خشکی و دریایی عالوه بر مسیر حمل و نقل کاال، به راه انتشار طاعون تبدیل شدند 

و بیماری را به مناطق دیگر گسترش دادند. 
شیوع مرگ سیاه در ایران همزمان با تحوالت سیاسی و اجتماعی زوال ایلخانان 
تا پیش از برقراری حکومت صفوی بود. به عبارت دیگر سه مرحله ی شیوع طاعون 
بزرگ در ایران عبارت بودند از مرحله ی نخست پس از زوال ایلخانان و حاکمیت 
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قدرت های محلی، مرحله ی دوم دوره ی حکومت شاهرخ تیموری و مرحله ی سوم 
ایران  انتشار طاعون بزرگ در  در اواخر حکومت آق قویونلو. کانون های اصلی 

مناطق شمال غربی، شرق و شمال شرقی بودند. 
مهم ترین پیامدهای اجتماعی مرگ سیاه در ایران، کاهش شدید جمعیت، بروز 
وحشت عمومی و ناامنی و هرج و مرج، مهاجرت گسترده ی اهالی شهرها و مرگ 
افراد زیادی از طبقات تأثیرگذار جامعه از جمله عالمان و هنرمندان و تاجران بود. 
این پیامدها تأثیر زیانباری بر فرهنگ و تمدن ایرانی- اسالمی و در نتیجه انحطاط 

جامعه ی ایرانی در آن مقطع تاریخی داشت. 
این مقاله بر آن بود تا با بررسی چگونگی عوامل شیوع مرگ سیاه در ایران و 
با  مناطق مختلف، اهمیت این بیماری را در تاریخ پزشکی نشان داده و همچنین 
ارائه ی شواهد تاریخی از انتشار آن، تأثیر این بیماری را بر تحوالت اجتماعی و 
فرهنگی قرن هشتم و نهم هجری/چهاردهم و پانزدهم میالدی در ایران تبیین نماید.  
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