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 چکیده

های عفونی و واگیر و پیامد اقتصادی و اجتماعی آن بر  ر در تالش است تا به بررسی تاریخی موارد شیوع بیماریپژوهش حاض

واگیر در این مقطع تاریخی، به  های بیماریق( بپردازد. در این مقاله ضمن پرداختن به انواع -ه 6260-6611جامعه ایرانی )

پرداخته است و در پی پاسخ به این پرسش بنیادین است  جزام صورت بهر هر دوره واگیر و عفونی د های بیماریو توالی  پیامدها

بر  شده گردآوریمطالب  ؟کند می بندی صورتاریخی ترسیم و ت ی دورهچه تبعات اجتماعی و اقتصادی این  ها بیماریکه این 

استفاده از رساالت و مقاالت پژوهشی و  .م گرفته است، تجزیه و تحلیل اطالعات انجابرداری فیش، ای خانه کتاباساس مطالعات 

واگیر در کنار نبودن امکانات و  های بیماریگسترش سریع  نی گرفته شده است.ااونیز بهره فر کتب تاریخی در این زمینه

اقتصادی و تلفات جانی و  ی اجتماعی وپیامدهاق( -ه 6260-6611) های سالتمهیدات بهداشتی و درمانی جامعه ایرانی در 

همسایه، فقر منتج به خوردن گوشت حیوانات وحشی در  کشورهایمتوالی، مهاجرت از  های جنگمالی زیادی بجای گذاشت. 

 های بیماریدرمانی  متدهایواگیر و کاهش جمعیت جامعه ایرانی بوده است.  های بیماریگسترش  ساز زمینهجامعه ایرانی 

کاذب و  های شغلواگیر، باعث رشد  های بیماریب جالینوسی، طب اسالمی و طب عامیانه و جادویی بود. واگیر در این دوره ط

قرنطینه، آثار زیانباری بر اقتصاد  به دلیلتجارت و صنعت  ویژه بهمختلف اقتصادی  های بخشجادوگری، کاهش نیروی کار در 

اضطراب و ترس ناشی از بیماری و فقر، منتج به ایجاد شرایط  به دلیلشهرها  ویژه بهدر روستاها و  ناامنیجامعه بجای گذاشت. 

 .و راهزنی گردیدمجرمانه 
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 مقدمه

ز آنها )وبا، آنفلوانزا، ایجاد شده توسط برخی ا های گیری همهدشمنان سالمت بشر هستند.  ترین قدیمیواگیردار از  های بیماری 

( به گونه ای که این 61:9822طاعون و... ( در قرن های گذشته خسارات سنگینی بر جامعه بشری وارد کرده است. )حقدوست، 

ها و  نوع بیماری، باعث خلق آتار هنری و نوشتاری در سایر دول با مضامین توصیف طاعون در قالب تابلوهای نقاشی، مجسمه

(، طاعون از آلبر 6720توان به خاطرات سال سیاه طاعون از دانیل دوفو ) گردیده است. ازآثار نوشتاری نیز میآثار نوشتاری 

چنین یکی از مضامین اصلی کتاب دن براون به  ها از مارسل پانیول، و آثار دیگر بسیاری اشاره کرد. طاعون هم  کامو، زمان راز

شیوع و جدی در ادوار تاریخی نمایان است،  صورت بهدر ایران این موضوع ( 61918600نام دوزخ است. )جعفری و فروغی، 

های عفونی و واگیردار در سرزمین ایران همواره یکی از عوامل اصلی کاهش جمعیت و موجب صدمات فراوان  گسترش بیماری

پایانی دوران صفویه  های سالپژوهش حاضر در که محل بحث آن از  انسانی، اقتصادی و اجتماعی در طول تاریخ بوده است.

تالش است با بررسی دیدگاه چهار گروه علما، ، می باشد، در ق( 6611 -6260ق( و زندیه ) :661افشاریه ) ق( و6611)

نویسان و پزشکان در مورد این بیماری و علت شیوع و بروز آن پرداخته و ضمن بررسی تاثیر مورخین، جهانگردان و سفرنامه

شده از سوی پزشکان ایرانی و طب سنتی ایرانی را در درمان این  ارائههای  اقتصادی و اجتماعی آن بر جامعه ایرانی، درمان

وبا و طاعون و تلفات ناشی از آن را با متدهای پیشگیری با عنایت  های بیماریها مورد بررسی قرار دهد. منابع تاریخی،  بیماری

پژوهشگران قرار می دهد. )رازنهان، صفوی را در اختیار  ی دورهبه پیشرفت های پزشکی و ساخت بیمارستان های عفونی در 

( نقطه ی عزیمت بحث، پاسخ به این پرسش بنیادین است که اساسا خوانش بیماری واگیر در گستره ی تاریخی 822 6199

تاریخی ارائه می دهد. پایان دوران صفویه،  ی دورهاز مؤلفه های اجتماعی و اقتصادی این  بندی صورتق( چه  6611-6260)

گذار سلسله افشاریه و  م(، پایه 6717ق/ 6610ه( دوران نادرشاه افشار )6611م/6722ال حکومت افاغنه غلزائی )دوران هفت س

زندیه است. این دوران، مشترکات و مشابهت های فرآوانی با  ی دورهق( پایه گذار  6611 -6691پس از آن کریم خان زند )

به جهت درمان و هم بلحاظ  فراگیر هم به جهت گسترش سریع بیماری و هم های بیماریاواخر عصر صفوی در گسترش 

ی اجتماعی و اقتصادی و تلفات جانی و مالی داردکه شاید عمده دلیل آن نوع قدرت سیاسی حاکم است. به زبان دیگر، پیامدها

ق(، نظام پادشاهی و قدرت سیاسی حاکم که اساسا تکیه به پادشاه و در راس هرم و فصل  6260-6611) های سالاصوال در 

عث می شد که طبابت بومی ایران به مثابه دانشی که تنها به وقت هجوم این امراض، انتظار پاسخگویی از آن الخطاب است، با

فعالیت اجتماعی را فلج می کرد و  ی رشتهمی رفت، پیامدهای بسیار سنگین اجتماعی و اقتصادی بجای بگذارد؛ بگونه ای که 

و فریبکاری متوسل می شدند تا جاییکه فقر و فالکت و شرایط بد اصوالحکام در ارتباط با مردم به پنهان ساختن وقایع 

اقتصادی بر توده ی مردم سنگینی می کرد. با توجه به اولویت مسائل سیاسـی و حکومت داری در دوران افشاریه تا زندیه، 

گ و میر و آمار جمعیتی توجهی به شیوع بیماری و مسائل اجتماعی نبـوده و اگر ذکری از بیماری می شده اصوال به تعداد مر

واگیر و پیامد اقتصادی و  های بیماری( با این پیشگفته، به تفصیل 819 :611اشاره شده است. )موسوی نامی اصفهانی، 

 اجتماعی آن بر جامعه ایرانی ارزیابی می نماییم8

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B1%DB%B9%DB%B3_(%D9%82%D9%85%D8%B1%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B1%DB%B6%DB%B3_(%D9%82%D9%85%D8%B1%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B1%DB%B6%DB%B3_(%D9%82%D9%85%D8%B1%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B1%DB%B9%DB%B3_(%D9%82%D9%85%D8%B1%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B1%DB%B6%DB%B3_(%D9%82%D9%85%D8%B1%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B1%DB%B6%DB%B3_(%D9%82%D9%85%D8%B1%DB%8C)
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هابیماری-3

اعون، وبا، آبله و ... بوده است که به جرات می ق( عموما ط-ه 6260-6611) های سالواگیر جامعه ایرانی در خالل  های بیماری

متوالی در این مقطع تاریخی عامل مهمی در گسترش فقر و بیماری بوده است. خوردن گوشت سگ و  های جنگتوان گفت 

 گربه و سایر حیوانات و آبهای آلوده بر اثر فقرعامل مهمی در گسترش بیماریهای واگیر بوده است. 

 

ق(-ه3311ردردورانصفویه)واگیهایبیماری-3-3

ق( با ده هزار نیروی غلجایی و چند هزار از ایل هزاره و با پیوستن نیروهای  6611م / 6726محمود افغان در پاییز و زمستان )

های عفونی و  هزار نفر، کرمان و سپس اصفهان را تسخیر و کشتار زیاد جمعیت، شیوع بیماری 6:000بلوچ، با جمعیت حدود 

های بسیاری در ایران بر اثر   ق(گسترش و دشواری-ه6611م/6722را در دوران هفت سال حکومت افاغنه غلجایی ) واگیر

کشته  6100کشته ایرانی و  1000-قحطی و بیماری برکشور بوجود آورد؛ به گونه ای که طاعون در پی کشتار مردم در جنگ

، سگ، گربه بود؛ مردم ( در پایتخت قحطی سختی حکمفرما شده627-8621 6192جان فوران، کرد. ) در بین اهالی بیداد می -ی افغانی

 ق(6611 م/ 6722ها را سد کرده بود.سرانجام در ) خوردند؛ هزاران جسد در حال فساد خیابان و حتی گوشت انسان می موش

( مورخین ایرانی عواملی طبیعی نظیر؛ غذای :89 61:2تن از گرسنگی و بیماری از میان رفتند. )راجر سیوری،  0٬000:حداقل

های عفونی و واگیر می  ترین عوامل بروز بیماری وهوای نامساعد بر اثر جنگ وکشتار را بعنوان اصلی  های آلوده وآب بناسالم آ

 (:89 6191شناسند. )دالس، 

 

ق( 33۱۱واگیردردورانافشاریه)هایبیماری-3-1

گستردگی  به دلیلنادرشاه  ی دوره شدند ها در داخل ایران که همواره سبب بروز قحطی و بیماری می در خصوص وقوع جنگ 

( فقر و بیماری در این دوره در 811 6191دامنه ی جنگ ها در کشورهای همسایه از وخامت بیشتری برخوردار است. )کیوانی، 

نان کمیاب بود و مردم تهیدست به خوردن گوشت »هم آمیخته بود و بگونه ای که یک نظامی آلمانی از فقر اینگونه می نویسد8 

ر و اسب و آستر مبادرت می کردند. وقتی یک اسب در اردوی هلندی ها مرد و جسدش را کنار خیابان انداختند به فاصله مردا

)جان  را تشدید می کرد. ها بیمارییک ساعت تمام گوشت از استخوانش جدا کردند و خوردند و این وضعیت فقر، زمینه ی 

ا، واقع شدن بخش قابل توجهی از جاده ابریشم در خاک ایران گاه سبب عالوه بر پدیده ی جنگ ه( 611-8610 6192فوران، 

های واگیردار از سایر نقاط حتی شرق دور و اروپا به کشور ما ایران منتقل شوند؛ بگونه ای که در اوایل دوران  شد تا بیماری می

د استان گیالن، شهرهای تبریز، قزوین و در یک مور (617-8611 6111افشاریه ایران چندین بار گرفتار طاعون شد. )گلستانه، 

هزار کشته بر جای گذاشت. شیوع وبا نیز از قزوین آغاز و به شهرهای  10اردبیل را در برگرفت و در قزوین و اردبیل حدود 

ا، طاعون، آید بروز بیماری واگیردار اعم از وب هزار نفر مردند به نظر می 20زنجان، آذربایجان و گیالن، تسری یافت. در قزوین 

اگر  (61118:7سرنا، یافتند. ) های طب سنتی و نبود امکان دفن اجساد رواج و گسترش می سل و غیره به سبب ناکارآمدی

معتقد به این اصل کلی باشیم که بیماریها از جهتی زاده ی فقر هستند و از جهتی موجد فقر هستند و قحطی می آورند و زاده 

واگیر معموال دامنگیر مردمی است که از نداشتن امکانات مادی و بهداشتی رنج می  های بیماریی قحطی هم هستند. در واقع 

برند و در این دوره اصوال اغلب افراد در شرایط نامناسب اقتصادی و شرایط نامناسب بهداشتی به سر می برده اند و این بیماری 

بر « وباها و مردم»ت. به تعبیر ویلیام مکنیل تحت عنوان مزید بر علت، عامل کاهش جمعیت و کاهش نیرو های تولید بوده اس

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%D8%A8%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%D8%A8%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B4
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که تاریخ سیاسی کشورها اعم از پیروزی و شکست ها در تناسب با میزان سالمت و بهداشت عمومی  کند میاین موضوع تاکید 

 (William.1976:25جامعه است. )

 

ق(33۱1-33۱1واگیردردورانزندیه)هایبیماری-3-1

های  میلیون ها نفر در سرزمین 2منجر به مرگ حدود« طاعون خیارکی در ایران»گیری  ق، همه 6612-6616 های سالدر  

میلیون نفر از جمعیت ایران انجامید در دوره حکومت کریم  2گیری طاعون که به مرگ حدود  ایران شد. در واقع بزرگترین همه

های بیماری طاعون در تاریخ بشر ثبت  نوان یکی از بدترین شیوع( این شیوع به ع21-821 61:9، پریخان زند اتفاق افتاد. )

( آبله از جمله امراض رایجی بود که گرچه در دوران زندیه گسترهای ملی به خود 621-891 6196است. )مصطفوی،  شده

( به 811 61:1نگرفت اما به صورت اپیدمی های محلی متعددی شایع می گشت و عامل مهم مرگ در میان بچه ها بود )فلور، 

باور سر جان ملکم این بیماری وحشتناک اغلب به منزله ی تهدیدی برای کاهش جمعیت همه شهرها به شمار میرفت. )مالکم، 

( موریه اشاره می کردکه آبله هر ساله تلفاتی را در میان ایرانیان بجا می گذاشت. که تأثیراتی بی شک پراهمیت چه 6:6181:2

ه درسایر حوزه های اقتصادی و اجتماعی از خود بجای نهاد؛ اما این بیماری تنها اختصاص به در حیطه دانش پزشکی و چ

اطفال نداشت و گاه می شد آن دسته از بزرگساالنی که در کودکی آبله درنیاورده بودند، در سنین باال مبتال شده و می مردند و 

( از اینکه وسعت و گستره 8696 :6:6ت می گرفت. )موریه، به دلیل عدم رشد دانش پزشکی، به شکل های گوناگون مداوا صور

/م 6791بیماری آبله طی سده های گذشته چگونه بوده است، اطالعات دقیق و مدونی در دست نیست. در میانه ی ساله های 

جراح در پایان حکومت آخرین فرمانروای زندیه، و اوایل حکومت آغا محمدخان قاجار در بوشهر توسط دکتر جوکس 6209

انگلیسی که وی اقدام به درمان آبله اطفال نموده است. دو سال پس از این تاریخ بود که پزشکان همراه هیات سر گور اوزلی به 

 (20068621رغم مخالفت های اطبای ایرانی، به درمان کودکان ایرانی پرداختند. )رایت، 

 

ق(-ه3131-3311واگیر)هایبیمارییاقتصادیواجتماعیپیامدها-1

فراهم نبودن شرایط سالمت بهداشتی در دو حوزه ی  به دلیلق( -ه 6260-6611واگیر در خالل سال های ) های بیماری

ی بسیار زیادی بجا گذاشت که مهمترین آثار اجتماعی آن کاهش شدید جمعیت و مهمترین آثار پیامدهااقتصادی و اجتماعی 

 ی بر خرافه گسترش پدیده های رمالی و جادوگری بر شمرد.اقتصادی آنرا می توان اقتصاد ناسالم و مبتن

 

صفویهیدورهواگیردرهایبیماریپیآمداقتصادیواجتماعی-1-3

حمله وکشتار نیروی افاغنه غلجایی است  به دلیلهفت ساله که مصادف با جنگ و خونریزی، فقر و بیماری  ی دورهاین 

 جای گذاشت که از آن جمله8ی بسیاری بلحاظ گسترش بیماری بر پیامدها

*گسترش پدیده های رمالی و جادوگری برای درمان بیماریها و در پی آن اقتصاد ناسالم و مبتنی بر خرافه که آثار زیانباری بر 

 اقتصاد جامعه صفوی بجای گذاشت .

مرگ ناشی از  به دلیل تجارت و صنعت ویژه بهمختلف اقتصادی  های بخش* کاهش شدید جمعیّت ایران وکاهش نیروی کار در 

 بیماری، بویژه در دوران افاغنه ی غلزایی، آثار مخربی بجای گذاشت.
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اضطراب و ترس ناشی از بیماری و فقر، منتج به ایجاد شرایط مجرمانه و راهزنی  به دلیلشهرها  ویژه بهدر روستاها و  ناامنی*

 ( 620-8610 6192ان فوران، گردید و شرایط زیست سالم و اجتماعی را بر همگان سخت می کرد. )ج

 

افشاریهیدورهواگیردرهایبیماریپیآمداقتصادیواجتماعی-1-1

ترین عارضه، کاهش جمعیت کشور بود؛ چنانکه در سال های حکومت افشاریه  در مورد منشا عوارض اجتماعی و اقتصادی، مهم

را مهم ترین علل کاهش خسارت های جانی و مادی فراوان که واگیر  های بیماریتوانیم  پی در پی، می های جنگپس از وقوع 

وضع قوانین مالیاتی خارج از عادت و سخت گیرانه و نزول سطح زندگی مردم، از دیگر آثار  نیروی انسانی جامعه دانست.

و حتی تجارت و در رکود کشاورزی، صنعت  اقتصادی اجتماعی بیماریهای واگیر در دوران مورد بحث می باشد.آثار این بیماری

به هر حال، در هر دو صورت منشا بیماری اعم از داخلی یا خارجی، نیاز به کنترل  (899 6191)کیوانی،  بویژه فقر مشهود است.

کردند؛ ولی بیماری  بایست برای کنترل بیماری محل را قرنطینه می بیماری وجود داشت و دولت مرکزی و حکمرانان محلی می

ران حکومت و مالیات فرآوان باعث می شد، دولتمردان به چنین کاری اهتمام نورزند. پس بیماری فرصت نادرشاه در پایان دو

کمپانی هند شرقی در خصوص .(7:یافت تا سرحد نابودی مردم یک روستا یا ناحیه به کار خود ادامه دهد. )ناطق، همان8 می

ماموران مالیاتی » رزیابی مناسبی در این دوره مطرح میکند8وضعیت حمالت نادرشاه برای خروج افغان ها و روس ها از کشور ا

برای جنگ مداوم پول جمع می کردند. خشکسالی و طاعون و قحطی عذاب آور بود بگونه ای که مردم از فرط گرسنگی سگ و 

نگی چنان واگیر اوج گرفت. شمشیر گرس های بیماریخوردن گوشت حیوانات و انسان های مرده  به دلیلگربه می فروختند و 

آخته شده بود که گوشت گرم مرده را می بریدند و بدون ادویه می خوردند تا چایی که پوست درخت و تپاله ی حیوانات را می 

( بلحاظ اجتماعی یکی 611-8610 6192)جان فوران، « خوردند و این زمینه ی گسترش بیماری و مرگ آنها را فراهم می کرد.

واگیر وبا و طاعون بوده است. عدم توجه حکومت به  های بیماریدر دوره های تاریخی افشاریه  از دالیل مهم فوت زودرس افراد

بهداشت و سالمت مردم و کم توجهی مردم به مسایل بهداشتی، دفن در اماکن متبرکه باعث شیوع گسترده تر بیماری می شد. 

ط با مسائل سیاسی و لشکرکشی های مداوم نادرشاه به ( در این دوره، شیوع بیماری و تلفات بی ارتبا11-811 6191)کیوانی، 

اند؛ تختخواب این شهریار بزرگ، زین اسبش بود. این عامل تاثیر زیادی بر گسترش  که نوشته طوری اقصی نقاط جهان نبود؛ به 

به انداز ه ای زیاد بود بیماری وبا در بخش هایی از عراق که آن زمان جزیی از ایران بود، داشت. تاثیر بیماری و پیدایش طاعون 

 (:6116860که نتیجه ی آن، قحطی و ناامنی راه ها و مناطق بود. )الکهارت، 



زندیهیدورهواگیردرهایبیماریپیآمداقتصادیواجتماعی-1-1

نمی گرفت؛ واگیر که جز بالیای طبیعی و یکی از مسائل مهم و تاثیرگذار بود مورد توجه جدی حکومت ها قرار  های بیماری 

زیرا به دلیل مشکالت سیاسی که شاخصة آنها وجود مدعیان متعدد قدرت، عدم سیطره ی قدرت سیاسی بر تمامی نواحی 

تحت حاکمیت حکومتهای کوتاه وعمر و درگیری های مداوم بین رُقبا بود، اندیشه و فرصت پرداختن به این بالیا را ایجاد نمی 

یاسی کریم خان است که شاهد برخی اقدامات و تمهیدات پیشگیری کننده و مبرا کننده برای کرد. تنها در دورة پایانی وعمر س

رفع این بالیا هستیم که مهم ترین آنها احیای قناتها و ساختن سیلوهای ذخیره سازی گندم برای استفاده در زمان قحطی 

 ( 8177 61:0ناشی از پدیده ی بیماری طاعون است. )آصف، 
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دورة زندیه را باید در کاهش شدید امنیّت اقتصادی، و اجتماعی بلحاظ گستره ی وسیع  ها بیماریپیامد  مهمترین بحران و

بیماری واگیر و نبود درمان و راه های پیشگیری برای آن دانست؛ زیرا در این دوره تشدید ضعف اندیشة سیاسی حاکمان، سایه 

گویا تصور روزگار آشوب و ناامنی و بازگشت وضع آشفته سابق برای  بر سایر جنبه های اقتصادی و اجتماعی انداخته بود، که

( نکته مهم در بررسی گزارشهای مربوط به 8621 61:6توده ی مردم یک مسئله حتمی و قطعی به نظر می رسید )ارباب، 

دید آرامش اقتصادی، این دوران این است که بعد از این بالیا، شاهد اجحاف های زیادی در معیشت مردم و کاهش ش ها بیماری

/ق در کاشان، اصفهان، قم و ری روی داد و 6692اجتماعی و فرهنگی در جامعه هستیم. مضافا زلزله های شدید که در سال 

( زلزله که بیماری طاعون را در همین سال تشدید 8171 6119هزار نفر رسید. )غفاری کاشانی،  میزان تلفات جانی به هشت

کاهش نیروی کار در ( و 8110 6112ل در تبریز بالغ بر دویست هزار نفر کشته شود. )خاتون آبادی، کرد باعث شد در همین سا

ی اجتماعی و اقتصادی پیامدهابخش کشاورزی و کاهش تولید به دلیل قرنطینه شدن شهر نشین ها و نخردیدن کاالی آنها از 

 قرنطینه و این بیماری بود.

 د نظر که تنها گزارش محدودی از آنها باقی مانده، عبارتند از8نمونه های بالیای طبیعی دورة مور 

 (8711 6119ق )غفاری کاشانی، 6611-6617قحطی و خشکسالی در سالهای -

 (811 6111ق )نیبور، 670ملخ زدگی و آفت زدگی محصوالت زراعی در سال های  -

 ( 19 -16رباب، همان8 )ا 6616-6612واگیر و نبود تمهیدات امنیتی و حمایتیسال  های بیماری-

واگیر این مقطع  های بیماریی پیامدهاتوالی و  8ق(-ه 6260-6611)در  ها بیماریبالجمال پی آمد اقتصادی و اجتماعی 

 تاریخی را می توان در ساحت های اجتماعی و اقتصادی بشرح زیر تحلیل و ارزیابی کرد8

ی دهاپیامل قرنطینه شدن شهر نشین ها و نخردیدن کاالی آنها از کاهش نیروی کار در بخش کشاورزی و کاهش تولید به دلی-

به تجارت و صنعت  ویژه بهمختلف اقتصادی  های بخشکاهش نیروی کار در -اجتماعی و اقتصادی قرنطینه و این بیماری بود. 

اضطراب و ترس  به دلیلها شهر ویژه بهدر روستاها و  ناامنی -قرنطینه، آثار زیانباری بر اقتصاد جامعه بجای گذاشت.  دلیل

 ناشی از بیماری و فقر، منتج به ایجاد شرایط مجرمانه و راهزنی گردید . 

ی اجتماعی بیماریهای واگیر پیامدهاعدم نظارت و حساسیت نظام سیاسی حاکم، از  به دلیلکاهش شدید جمعیّت ایران -

 دوران زندیه و افشاریه بود. 

ی تجاری و بازرگانی، امنیت محدود و شکنندة جاده ها، نبود تجهیزات امنیتی و حمایتی، نبود امنیّت اقتصادی برای فعالیتها -

نتیجه ی نبود نظارت و حمایت حاکمیتی کریم خان زند بر مردم بیمار و حمالت گسترده ی نادرشاه افشار برای ایجاد امنیت 

 کشور در اقصی نقاط دنیا، بود. 

سخت گیرانه و نزول سطح زندگی مردم، از دیگر آثار اقتصادی اجتماعی بیماریهای وضع قوانین مالیاتی خارج از عادت و  -

 واگیر در دوران مورد بحث می باشد.

 معضالت و خسارت های جانی و مادی فراوان که نیروی انسانی جامعه را به حداقل رسانده بود. -

 

ق(-ه3131-3311واگیر)هایبیماریدالیلشیوعوگسترش-1

علمی نبودن راههای درمان، متکثر و متنوع است. که از آن جمله می توان به پدیده  به دلیل ها بیماریسترش و شیوع دالیل گ 

ی مهاجرت و با تاکید بیشتر انتقال بیماری از طریق رفت و آمد زائران به عتبات و عالیات، انتقال بیماری از طریق شهر تجاری 
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انتقال بیماری از طریق جابجایی های جمعیتی، لشکری و عشایری در غرب و شمال غرب ایران را نام برد. و بندری بصره، 

 ( :87 61:0)نظامی، 

همچنین آبهای کثیف و آلوده به طاعون در منازل و راههای والیات ایران زمین اشاره کرده است به گونه ای که مسافران به 

از بین سفرنامه (6111:171ی چرمی آب با خودشان آب حمل می کنند. )فیگروآ، همین دلیل هنگام مسافرت در کیسه ها

نویسان اروپایی جووانی کارری در سفرنامه ی خود به وضع بهداشتی شهرهای ایران و خیابانها و کوچه های آن اشاره کرده و 

کثافات و زباله های رهاشده در کوچه ها  معتقد است که اگر هوای آفتابی این شهر نبود به دلیل فراوانی حیوانات کشته شده و

( مجدالدین حسینی علت شیوع وبا و طاعون 611:811و خیابانها این شهر بسیار مستعد شیوع بیماریهای عفونی است. )کارری، 

دگاه (. دی:6112871در والیات ری را ناشی از آب ناگوار و بد و همچنین هوای گرم و متعفن آن والیات دانسته است. )حسینی، 

علما در خصوص بیماری طاعون و وبا، علت وقوع طاعون براثر گناه و فسق و فجور را با اندیشه های طبی آن دوره تلفیق و 

اثبات کند. به عنوان مثال ابن مبارک در کتاب پزشکی نصیحت نامه سلیمانی حدیثی از پیامبر )ص( در مورد عدم ورود به شهر 

با دالیل قرآنی و طبی تفسیر میکند قربانی کردن و صدقه دادن را در هنگام بیماری طاعون  طاعون زده را مطرح کرده و آن را

( شناخت و درمان بیماریهای عفونی وبا و طاعون از دیدگاه پزشکان ایرانی در این 61:1862/109. )گلستانه، کند میتوصیه 

تی به نام خلط مزاج بود که در بدن هر انسانی وجود دوران بر اساس سنت رایج در پزشکی ایران مبتنی بر عنصر غیرقابل رؤی

دارد. بر طبق این فرضیه خلط های انسانی بر چهار گونه است که مبتنی بر عناصر اربعه ی خاک، باد، آتش و آب هستند. 

به فته، با همه توصیفات و مطالب پیشگ( 6117861سالمت کامل حالتی است که بین این اخالط تعادل برقرار باشد. )الگود، 

تاریخی بدرستی روشن نشده  های سالفقر کتابت در دوران تاریخی افشاریه و زندیه تاکنون به روشنی بیماری فراگیر این  دلیل

فراگیر و آثار بجای مانده اقتصادی و اجتماعی  های بیماریاست و ضرورت دقت در تمام کتب تاریخی این دوران برای ردیابی 

صعوبت و سختی پژوهش را دوچندان کرده است. از اینرو محقق با دو چالش بزرگ در این پژوهش فراگیر،  های بیماریناشی از 

تا چه اندازه می تواند  ها بیماریق( و از دگر سو، این -ه 6260-6611) های سال های بیماریمواجه است ؛ از یک سو شناخت 

بر پاسخ به این دو چالش و مساله می باشد. پی آمد  عامل آسیب های اجتماعی و اقتصادی باشد. از اینرو در این پژوهش سعی

ق( مشکالت فراوانی را برای کشور ایجاد کرد که می توان منشاء 6260-6611) های سالگیر در ایران  های همه بیماری

با وجوه مشترک پیامد سوء اقتصادی و  -حکومت افشاریه-و خارجی-حکومت زندیه-را از دو جهت عوارض داخلی ها بیماری

 بر جامعه، بررسی و ارزیابی کرد. ها بیماریجتماعی این ا

 

درمانیمتدهای-۱

افشاریه و زندیه را میتوان در سه حوزه طب  ی دورهمبـانی معرفتـی و شناختی و راه های پیشگیری طبی ایران عصر صفوی، 

تقسیم بندی نمود. )علی پور سیالب،  جالینوسی، طب دینی اسالمی منبعث از افکار پیامبر )ص( و امامان )ع( و طب عامیانه

واگیر بر سبک زندگی جامعه ی ایرانی و نوع معیشت  های بیماریپیشگیری همانند پدیده ی  متدهای(.  11- 11، 6191پرغو، 

 ش( اثرات فرآوانی داشته است. 6260-6611) های سالو فرهنگ این مرز و بوم در خالل 
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طباسالمی-۱-3

ر و احکام اسالمی، دومین حوزه مهم در شـکل گیـری مبـانی معرفتی طب عصر صفوی، زندیه و طب مبتنی بر اساس تفک

افشاریه می باشد که پایه های آن، منبعث از برخی آیات قرآن، روایتهای منتسب به پیامبر اکرم )ص( و امامان شـیعی )ع( 

توسل به خدا، تأکید میشود )سوره مبارکه نحل، آیـات  اسـت و در آن بـر پیشـگیری و درمـان از طریق غذاها، داروهای ساده و

(. در اقع جامعه تا حدی ناکارآمدی و غیر علمی بودن خود را در پهنه ی آموزه های معنوی می کاود. بلحاظ  19 -17

؛ چرا که اجتماعی، توده ی مردم بیشتر سالمت و بهبود و پیشگیری از این بیماری را در آموزه های دینی و مذهبی می جویند

؛ محمدبن حسین، 0:)شعرا/ آیه « و اذا مرضت فهو یشفین»درمان بیماری ها شفادهنده اصلی در این گفتمان؛ پروردگار است8 

. در تناسب با کند میش( را آشکارتر  6260-6611(. این موضوع الیه های ناکارآمدی و ضعف در سال های )11ق8 6192

اسـالمی، از گونـه هـای مختلـف مفاهیم شفای مذهبی البته به صورت مشترک با  فضای دینی و در چهارچوب گفتمـان طـب

وبا، در عالج طاعون استفاده میشد. یکی از گونه های مفاهیم شفای مذهبی برای پیشگیری و رفع طاعون، استفاده از دعاها به 

ـل شـده انـد. دعـایی از پیامبر )ص( نقل شده که شکلهای مختلف بود. اغلب این دعاها، از زبان پیامبر )ص( و یا امامان )ع( نق

هر کس آن را روزی یکبار خوانده و همراه خود نگاه میداشـت، یا اینکه هفت مرتبه آن را خوانده در دهان گوسفند می دمید و 

یافت و آن  سپس آن گوسفند را کشـته، پخته و میخورد، به بیماری طاعون و وبا مبتال نمی شد و در صورت ابتال، صحت می

بسم ااهلل الرحمن الرحیم اللهم انّی اَسئَلُک بِاَسمئک یـا مـومنَ مهـیمنُ یـا قَریب خَل ّصنا منَ الوباء و الطّعنُ »دعا چنین بود8 

 یا اَاهللُ یا اَاهللُ ااَلَمانُ ااَلَمانُ اَالَمـانُ یـا والطاعونِ یا اَاهللُ یا اَاهللُ یا اَاهللُ ااَلَمانُ ااَلَمانُ ااَلَمانُ یـا ستّار یا غَفّارخَل ّصنا منَ الوبا یا اَاهللُ

، (نمونه دعاهای دیگری جهت رفـع طـاعون در همین کتاب 2:2-279ق62:18)موسـوی جزائری شوشتری، « ذَالن ّعمـه...

خانه خود نگاه میداشـت، ذکرشده است. دعای دیگری از امام صادق )ع( روایتشده که هر کـس آن را خوانده و یا با خود و یا در 

بسم ااهلل الرحمن الرحیم اَللهم انی اسئلک بعـدده خلقـک بعـزه »خـدا او را از شـر وبـا و طـاعون درامان نگاه میداشت8 

بِرضی نَفسک بِنورِ وجهِک بِمبلَغ حلمک رسولک محمد المصطفی صلی اَن تَجعل لنا فَرَجاً و  ...عرشـک برضی نَفسک بنود

استفاده ) . 9ق8  6071)جنگ نظم و نثر، ت. ک ...« فاءمنَ الهمومِ والغُمـومِ والـبآلءوالوباءوالطَّعن و الطّاعونِ والعتاء مخرجاَ و ش

از برخی دعاها برای رفع طاعون منوط به خوانده شـدن آن در مـوارد بود. مطالعه اسنادی منابع تاریخی و تحلیل نظری 

دهد باورهای عامیانه نقش مهمی در حفظ سالمت چه از باب بروز بیماری و چه درمان  یهای مستخرج از منابع نشان م یافته

گیری از  داشته است. در نزد عموم طرق تامین درمان و سالمت در اشکالی چون رجوع به طب سنتی از جمله )حجامت( و بهره

مل اوراد و طلسم ها دعا به درگاه خدا و مقدسین، الطبیعه راه های ح های درمانی معمول بود. انتساب بیماری به امور ماور شیوه

شد و همچنین  های درمان دیده می توسل به مفاهیم آخرالزمانی )با توجه به تشیع بودن نظام سیاسی( را بعنوان روش

در های افراد و اشیا مقدس به نیت شفابخشی این امور گویای نبود امکانات، عدم شناخت ساختار بدن  برخورداری از انرژی

های بیماری در اعضای درگیر از یکسو و تالش برای جلوگیری از وخامت احوال و حفظ  های عفونی پیچیدگی مواجهه با بیماری

 (71- 17 بقا بود. )سادات شفیعی، همان8

 

طاعونوطبعامیانهوجادویی-۱-1

مانند جادویی، دعا  های شغله بـود. ش( نیز در رفع بیماری طاعون مورد توج 6260-6611) های سالدرمانهای جادویی در 

نویسی از اهمیت بسزایی برخوردار می شوند.این شغل ها که زاییده بیماری بودند، جامعه را به سمت خرافات، اقتصاد ناکارامد، 
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به روی آوری به رمالی و باور های غلط بجای تالش و تکاپو برای کسب و کار سالم می کشاند. اسـتفاده از برخـی تصـاویر 

صورت نصب آن بر باالی راه گذر خانه و یا به همراه داشتن آن و یا بلعیـدن و خـوردن بـرای برای رفع و در امان ماندن از وبا و 

طاعون، رایج بود؛ طلسمهایی برخی از طلسمها رفع طاعون وجود داشت که باید به هنگام صبح، نوشته، شسته و آبش میل می 

ه ایرانیـان درخـت چنـار را دافـع بیمارى طاعون، آلودگى و فساد هوا به حساب میآوردند تا شد؛ همچنین بر طبق باور عام

 61728آنجـا کـه عـدم شـیوع بیمـاری مسری بعد از کاشـت آن، باعـث رواج کاشـت آن در شـهرهای دیگـر گردیـد. )شاردن، 

701) 

 

طبجالینوسی-۱-1

نتی جالینوسی از یک سو باعث کاهش فعالیت های اجتماعی، عدم ارتباط با کاهش روابط اجتماعی توده ی مردم در طب س

افـراد بیمـار و قرارگیـری در شـرایط قرنطینه ای و بسته می گردید و از دگر سو تاکید این طب سنتی بر مصرف ترکیب 

مالیدن آن بر بغل، کش ران و  جدوار، کافور، ترشی و یا ترکیب جدوار در آب گشنیز و سرکه به صورت طال، بوئیدن، چشیدن و

پـس گـوش، که مـانع برآمـدن طـاعون میگردید، باعث گران شده این ادویه و سوء استفاده ی دالالن از این فرصت می گردید. 

گردیده، مجبور شهر را برای  مردم رعب و وحشـت گزارش، طاعون، موجب شیوع ( برپا121-121ق8 911)بهاء الدوله رازی، 

تماما از بین رفت  موضوع مشکالت فرآوانی ایجاد کرد و باعث شد محصوالت کشـاورزی ترک نمایند.این حفظ جانشان

میوه و انواع محصول و فواکه و انگور و خربزه از بسیار میوه به شهر ها به میدان می آوردنـد همه ی آن ضایع می  و سبزیجات

ند، چرا که طب جالینوسی آنها را منع می کرد از منازل بیرون بیایند. شد کسی نبود که آنها را بخرد و بخورد و آنرا دور ریخت

یکی از مهمترین سرچشمه های دانش طب ایران در عصر صفوی تا زندیه، طب سنتی  (111- 112 61718)افوشته ای نطنزی، 

وردن تعادل اخالط، جالینوسی است که برپایه آن سالمت جسمی و روحی، وابسته به تعادل اخالط در بدن است و به هم خ

( توجه به بهداشت هوا به هنگام بروز طاعون موضوعی است 626-668620منجر به بروز بیماری میگردد. )قاطع قزوینـی، قـرن 

که به عنوان یکی از اصـول سته ضروریه، توسط طبیبان گوشزد می شد. این امر با ترک منطقه طاعون زده و تغییر هوا به 

میگرفت تا با دوری از هوای عفونی، به هوای پاک و تمیزتری دست رسی داشته باشند )عین الملک قیاس پرندگان، انجام 

مسکن الشجون فی حکم الفرار من الوبا »( موسوی شوشتری بـه نگـارش کتـابی تحـت عنوان 6671-6671ق8 60:9شیرازی، 

وظیفه علما است تـا »وبا را موجه جلوه گر سازد8 دسـت بزنـد و در آن فـرار بـه هنگام بروز بیماری طاعون و « و الطاعون

مـردم را بـه نقاط مرتفع ببرند و آب را از سرچشمه مصرف کنند. اگر در جمع شدن آنها ضررى وجود دارد، باید متفرق شوند. 

به گناه نموده، مانع از  البته علماى ما متفقند که در این موارد، مردم حق فرار دارند و کسى نباید آنها را به دلیل فرارشان متهم

(. مهمترین عامل بروز بیماری طاعون در نظر طبیبان، به هم 660-609ق8 62:1)موسوی جزائـری شوشتری، « رفتنشان شود

وبایی بود، لذا محافظت بدن در برابر هوای عفونی، با ترک هوای مذکور یا -خوردن تعادل خلط به سـبب استشمام هوای عفونی

( عین الملک شـیرازی، نوشیدن 209-:20ق8 6011و قرنطینـه ای پیشـنهاد مـی شـد )صالح بن میرعلی،  ایجاد حالت بسـته

گل ارمنی به آب سرد در زمان بیماری طاعون را به عنوان دوای آزموده ذکر کرده و برای رفع خیارک های طاعونی در پس 

ب و گـل معصـفر...و گشـنیز بـه آب یـا آب گشنیز تر گوش، بغل یا کش ران، نخست...خون بیرون کنند بعدازآن ...زردچو

( در نسخهای دیگر پیشنهادشده است که بعد 6671ق8 60:9)عـین الملـک شـیرازی، « ساییده چهار روز بر طـاعون مالنـد...
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هبودی کامل از خـونگیـری، لتـه ای نـمکشـیده در محلول کافور و عرق گل بر محل طاعونی قرار داده شود و این کار تا ب

 (691ق8 6071تکـرار گردد )اسکندری بیگ طبیب، 

 

نتیجهگیری

تاریخی صفویه، افشاریه و زندیه  ی دورهبرآمد حاصل از پژوهش انجام یافته موید این ادعاست که بیمارهای واگیر در سه 

فقر و مهاجرت و مواذ غذایی ناسالم ق( شامل وبا و طاعون و آبله و ... بسیار گسترده و ناشی از پدیده جنگ و -ه 6611-6260)

نبود شرایط بهداشتی و فقر و ضعف حاکمیت در مدیریت آن بسرعت گسترش  به دلیل ها بیماریو آبهای آلوده، بوده است. این 

اغلب در پدیده ی جنگ که  ها بیماریپیدا می کرد و همواره عامل مهم کاهش جمعیت ایران در این دوره بود. ظهور این 

فقر و خوردن گوشت حیوانات بوده است و هم پدیده ی مهاجرت به ایران و انتقال از سمت جنوب ارزیابی می شود،  متعاقب آن

فعالیت اجتماعی را فلج می کرد و تا  ی رشتهتوالی فاسد اجتماعی و اقتصادی فرآوانی بر جامعه ایرانی داشته است؛ بگونه ای که 

واگیر این  های بیماریبر توده ی مردم سنگینی می کرد. آثار اقتصادی و اجتماعی جاییکه فقر و فالکت و شرایط بد اقتصادی 

 دوره را می توان بشرح زیر عنوان کرد8

مرگ ناشی از  به دلیلتجارت و صنعت  ویژه بهمختلف اقتصادی  های بخش*بلحاظ اقتصادی؛ از یک سو کاهش نیروی کار در 

و جادوگری برای درمان بیماریها و در پی آن اقتصاد ناسالم و مبتنی بر  بیماری بود و از دگر سوگسترش پدیده های رمالی

خرافه که آثار زیانباری بر اقتصاد بجای گذاشت . آثار این بیماری در رکود کشاورزی، صنعت و حتی تجارت و بویژه نبود امنیّت 

 اقتصادی برای فعالیتهای تجاری و بازرگانی مشهود است. 

اضطراب و ترس ناشی از بیماری و فقر، منتج به ایجاد شرایط  به دلیلشهرها  ویژه بهدر روستاها و  ناامنی*بلحاظ اجتماعی؛ 

مجرمانه و راهزنی و همچنین امنیت محدود و شکنندة جاده ها، نبود تجهیزات امنیتی و حمایتی، نتیجه ی نبود نظارت و 

 ن سخت می کرد. حمایت حاکمیتی گردید و شرایط زیست سالم و اجتماعی را بر همگا
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