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چکیده
شیًع تیماری َای ياگیردار ،از مشکالت ااااکم مماکیکح ت کری ي تروکم تکًد ا که
تیماریَا تر يضع اوتماعم ي اقتصادی مصر در ديرٌ مماکیح تأثیرا مخرتکم داشک
مماکیح ت ری ي تروم در ترخًرد تا تیماریَای َمکٍگیکر ،عملالکرد ي ک ٌای داشکتىذ
ت ریَا در مقا سٍ تا ترومَا عملگراتر تًدوذ ي تٍ ااخ تیماراتان ،رایذگم تٍ حال
تیماران ي پسشالان اقذام کردوذ؛ اما مماکیح تروم تیماریَای َمٍگیر را تا وگکاٌ د ىکم
تفسیر ممکردوذ ي مثارزٌ تا فساد ي اختگیری تر اقلی َای د ىم را ،راَالکار مقاتلکٍ تکا
ا ه تیماریَا ممداوستىذ .ا ه مقاکٍ تا شیًٌ تًصیفم -ت لیلم ،تٍ دوثال پااخ تکٍ ا که
پراش اا کٍ علل تريز تیماریَای َمٍگیر در عصر مماکیح چٍ تًد ي َکر ککذام از
ديک َای مماکیح ت ری ي تروم تا ا ه تیماریَا تٍ چٍ صکًرتم مًاوُکٍ ککردٌاوکذ
افتٍَای ا ه ت قیق وشان ممدَذ کٍ شکرا مىااکة اقتصکادی ي ایااکم مماکیکح
ت ری ي عملالرد مًفق آوان مًوة مُار تیماری يکاَش اثکرا مخکرب تیمکاریَکای
َمٍ گیر شذ اما يضع وامطلًب ایاام ي اقتصادی مماکیح تروم ي اقذاما وامىااة در
مًاوٍُ تا تیماری َای َمٍ گیر ،تاعث تضعیف تیش از پیش حالًمک مماکیکح تروکم
شذٌتًد

کلیدواژهها :تیماری َای ياگیکردار ،تکار خ پسشکالم ااکتمم ،تکار خ مصکر ،مماکیکح،


َمٍگیری تیماری



تاضیدزضیافت:99/04/24

تاضیدپصیطـ: 99/07/12
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.1اؾتازیاضگطٍُتاضیدتوسىهللاؾالهیزاًكگاُآظازاؾالهیٍاحستَقْط. Dashti.r2012@yahoo.com

درآمد

هوالیکیکیاظزٍلتّـ ایهْـنٍدسضتوٌـسهؿـلواىتـَزهـِتـِعلـلٍعَاهـل
گًَاگَى،تیواضیّایّوِگیطتِ ٍیػٍُتاٍَاعَىزضدلوطٍقـاىتـطٍظٍقـیَ یافتـِ
تَز.هوالیکزضٍادعتطزگاىٍغالهاىتطکٍچطهؽآؾیایهطهـعیٍزقـتدثقـا 
تَزًسٍاظؾال648تا923زضههطٍقامتِدـسضتٍحکَهتضؾـیسُتَزًـس.زٍضُ
هوالیکقاهلزٍهقُعتَز.زٍلتًرؿتیاهوالیکتحطیهِتَؾـٍهولَهـاىتـطک
زضؾال648تأؾیؽٍتاؾال784ازاهِیافت(قثاضٍ،.)20زٍلتزٍمهوالیکهعطٍف
تِتطجی،تَؾٍهولَهاىچطهؿیزضؾال784تٍِجَزآهسٍتـاؾـال923تـَِـَل
اًجاهیس(ّواى،.)97-96 
آًقِزضهَضزایيزٍزٍلتهولَهیحائعاّویتاؾتاذـتالفاؾـوی،ًـػازییـا
تثاضیآًْاًیؿت،تلکِهاضًاهٍِعولکطزآىزٍزٍلتزضدثالتحـطاىّـایپـیفضٍی
اعناظتحطیٍتطجیقیَ تیواضیّایّوِگیطٍتاٍَاعَىتَزُاؾت.هؿـللِانـلی
ایيپػٍّفایياؾتهِهَاجٍِْعولکطزّطیکاظزٍلـتّـایهولـَهیزضتطاتـط
ؾالزّن،قواضُؾیٍّكتن،تاتؿتاى1399

تیواضیّایّوِگیطیهِتاضّاگطیثاىگیطزٍلتٍضعایایآًاىتَز،چگًَِتَزُاؾـت.
ّطچٌسهَيَ زٍلتهوالیکٍتاضیدتحـَتتؾیاؾـیٍاجتوـاعیآًـاىاظزیطتـاظ
تاهٌَىهَضزتَجِهحققاىٍپػٍّكگطاىدطاضگطفتِاؾت،ٍلیتایسگفتهـِاظتـأییط
نسهاتاجتواعیٍتلفاتًاقیاظتیواضیّایّوِگیطٍتاٍَـاعَىهـِتـطضعایـای
زٍلتّایهوالیکٍاضزقسُ،هوتطؾريتِهیاىآهسُاؾت.ضٍـپػٍّفایـيهقالـِ
تَنیفی-تحلیلیهثتٌیتطگطزآٍضیاَالعاتتـِقـیَُهتاتراًـِایاؾـتهـِيـوي
زضؾطظهیيّایدلوـطٍحکـَهتی

ّوِگیط
تطضؾیاًگاضُّایتاضیری،ٍدَ تیواضیّای 
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آًْاتَزُاؾت.یکیاظهْوتطیيتحطاىّایاجتواعی،تْساقتیٍزضهاًیعهـطهوالیـک

هوالیکعوستاًههطٍقامضاتطضؾیٍؾپؽتِتُثیـ ٍهقایؿـِادـساهاتزٍزٍلـت
هیپطزاظز .
ّوِگیط 
هوالیکزضهثاضظٍُهْاضتیواضیّای 
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پیشینه پژوهص

زضذهَلپیكیٌِپػٍّفتایسگفتهِتطذیاظهـَضذیيزٍضُهوالیـکزضآیـاض
ذَزگعاضـّاییزضتاضُتیواضیّایّوِگیطٍتاٍَاعَىاضائِهطزُاًس؛تاایيّوِتـِ
نَضتهؿتقلزضایيذهَلپػٍّفّایهحـسٍزینـَضتگطفتـِاؾـت.تـطای
ًوًَِأهیيالجویل()1336ًَیؿٌسُعطبزضهقالِ«اهـطاوههـطٍؾـَضیا»تٌْـاتـِ
تاضیرقِایتؿیاضهرتهطًٍادماظتیواضیّایّوِگیطٍتاٍَاعَىتؿـٌسُهـطزٍُ
اؾت.عوازعٌاى(2017م)زیگطپػٍّكگطعطبهِزضهقالِ«الفٌـا الکثیـطحـیيّـعم
العثواًیَىفیالوهطدثل200عام»،تِقیَ َاعَىزضههطتحـتؾـلُِعثوـاًیّـا
پطزاذتِ،هعتقساؾتچَىتطهاىعثواًیًؿثتتِههطیاىزضَثاتتپیكطفتِتـطتَزًـس

هَف قسًسزضزٍضُهحوسعلیپاقاّوِگیـطیٍتـاٍَـاعَىضازضههـطضیكـِهـي

َاعَىًکطزُاؾت.فطاًکاماؾٌَزى(2019م)،زضهتابجسیسذَزتاعٌَاىاپیـسهیٍ
جاهعِ:اظهطگؾیاُ(َاعَى)تاتِاهطٍظ1تااقاضُهلـیتـِقـیَ تیوـاضیَـاعَىزض
حــَظُهسیتطاًــِ،زضهــَاضزیتــِزتیــلقــیَ تیوــاضیًٍقــفآىزضقــکلگیــطی
ؾیاؾتّایجسیسٍچگًَگیزضّنقکؿـتيتثعـیىًـػازیٍادتهـازیزضحـَظُ
زضیایهسیتطاًِپطزاذتِاؾت.ًَهتٍاضلیک2017(2م)ًَیؿـٌسُتـطکتثـاض،زضهتـاب
ذَزتحتعٌَاىقـیَ َـاعَىزضهسیتطاًـِاؾـالهی3،تـِگؿـتطـَـاعَىٍؾـایط
تیواضیّایّوِگیطزضزٍضُاهپطاََضیعثواًیپطزاذتـًٍِگـطـّـاٍٍاهـٌفّـای
اجتواعی،فطٌّگیٍؾیاؾیتِهقَلِتیواضیٍاگیطَـاعَىضاتطضؾـیهـطزُاؾـت.اٍ
فقٍاقاضُ ایهرتهـطتـِقـیَ ایـيتیوـاضیزضههـطزٍضُعثوـاًیهـطزُاؾـت. اظ
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ؾاظًس.ایيپػٍّكگطعطباقاضُایتًِقفٍادساهاتهوالیـکزضهَاجْـِتـاٍتـاٍ

عللتطٍظتیواضیّایّوِگیطٍچگًَگیهَاجِْتاآىزضعهطهوالیک(حک.)923-648

اقاضُایتِعللٍعَاهلایيّوِگیطیّاٍادساهاتهوالیکزضهَاجِْتاآًْـاًکـطزُ

ًَیؿٌسگاىایطاًیهحوسعلیپطغٍَجَازعلیپَضؾیالب(1396ـ)زضهقالِ«َـاعَى
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1. Epidemics and Society: From the Black Death to the Present .
2. Nukhet Varlik
3. Plague and Contagion in the Islamic Mediterranean.
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زضایطاىعهطنفَی»1نطفاًتِتطضؾیًظامَثیایطاىزضعهطنفَیزضهَاجْـِتـا
تیواضیَاعَىٍاًَا هعالجاتتطهیثـیآىپطزاذتـِاًـس.اهثـطهیطنـالحیاىٍههـیة
زالًَس(1397ـ)زضهقالِایتاعٌَاى«تاضیرقِتیواضیّایعفًَیتاهتطیاییقـایعزض
ایطاى»تًِقفتیتسیلزاًكوٌساىایطاًیزضقٌاؾایی،زضهاىٍهٌتطلتیواضیّـایّوـِ
گیطعفًَیاقاضُهطزُاًس. 

ّیچهساماظایيپػٍّفّاتََِضذالتِهَيَ تیواضیّایّوـِگیـطزضزٍضُ
هوالیکًپطزاذتِاًس.تاهٌَىّیچپػٍّكیتاعٌَاىتطضؾیعللٍعَاهلتطٍظٍقـیَ 
تیواضیّایّوِگیطزضعهطهوالیکٍادساهاتهوالیکتحطیٍتطجیزضهَاجْـِتـا
آى،ًَقتًِكسُاؾت.تظمتِتَيیحاؾتهِهٌظَضاظّوـِگیـطی2یـااپیـسهی،تـطٍظ
تیفاظحسیکتیواضییاعاضيِزضجوعیتیهعیياؾت.تـِتعثیـطیزیگـطهٌظـَضاظ
ّوِگیطی،ؾطایتؾطیعتیواضیّایعفًَیتِتعسازظیازیاظافـطاززضیـکجوعیـت
ّایّوِگیطٍعالنگیـطضاتجطتـِ


).توسىتكطیتاضّاتیواضی
ههَبفطٌّگؿتاى،211
هطزُاؾت.چٌاًکَِاعَى،آتلِ،ٍتا،جصام،اًَا آًفَتًعا،ایسظٍزضؾالّایاذیطًیـع
ؾالزّن،قواضُؾیٍّكتن،تاتؿتاى1399

تیواضیّوِگیطهطًٍاجَاهعتكطیضازضگیطهطزُاؾت .

علل بروز و گسترش بیماریهای همهگیر در دوره ممالیک

زٍلتهوالیکزضؾال 648تَؾٍهولَهاىتطکتثاضهلقـةتـِهوالیـکتحـطیزض
دلوطٍٍؾیعیاظجْاىاؾالمیعٌیههط،قامٍحجاظتأؾیؽقس.زضازاهـِحاهویـت
آًاىزضؾال784تطجیّاتَؾٍهولَهـاىچطهؿـیضٍیهـاضآهسًـسٍتـاؾـال923
حاهویتكاىازاهـِیافـت(قـثاضٍ،،20.)96-97زضایـيپـػٍّفهجوـَ ادـساهاتٍ
تالـّایهوالیکزضهَاجِْ،هثاضظٍُهْاضتیواضیّایّوِگیطٍتـاٍَـاعَىهـَضز

] [ Downloaded from journal.isihistory.ir on 2023-01-09

ذالزضیکزٍضُظهاًیهَتاُ،هعوَتًزٍّفتـِیـاهوتـطاؾـت(فطٌّـ ٍاغُّـای

تطضؾــیدــطاضگطفتــِاؾــت.هَضذــاىٍهٌــاتعتــاضیریعهــطهولــَهیقــیَ هکــطض
تیواضیّایّوِ گیطٍٍاگیطزاضتٍِیػٍُتاٍَاعَىضازضَیحکَهتآًـاىًاقـیاظ
] [ DOI: 10.52547/isihistory.1.38.49
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1. History of Bacterial Infection Diseases in Iran.
2. pandemic

عللٍعَاهلهرتلفیزاًؿتِاًس.اظهْوتطیيعللٍعَاهلتطٍظایيتیواضیّـازضزٍضُ
هوالیکاعناظتحطیٍتطجی،هیتَاىتِهَاضزظیطاقاضُهطز:

ّطجٍهطجؾیاؾیٍتْنضیرتگیهٌُقِغـطبآؾـیا؛زضؾـال656هتعادـةتـاحولِهغَلتِتغساز،ّطجٍهطجؾیاؾـیهٌُقـِغـطبآؾـیاضازضتطگطفـتٍؾـیل
هْاجطاًیهِاظپیفضٍیهغَتىتِؾَیهوالیکزضقامٍههـطهـیگطیرتٌـسٍزض
آًجاپٌاٌّسُهیقسًس.ّوقٌیيزضگیطیتقایایحکَهـتایـَتیزضقـامتـاحکَهـت
گیطزٍهستیتعستیواضیٍتازضؾطظهیيقامپسیساضٍّوِگیطقَز.تیواضیٍتـااتتـسا
زهك ضافطاگطفتٍؾپؽتوامؾطظهیيقامضازضًَضزیس.تِزًثالآىتیواضیَـاعَى
ّنقیَ پیساهطزتِگًَِایهِاظهثطتزضگصقتگاى،هطزمهَف تـِغؿـلٍتـسفیي
اهَاتًویقـسًس(عیٌـی،،176/1،183.)198پـؽاظآىزاهٌـِقـیَ ٍتـاٍَـاعَى
گطٍُهثیطیاظهطزمههطضاتِهامهطگفطٍتطزتِحسیهِزضداّطُاهکاىتطگـعاضی
ًواظهیتتطایزضگصقتگاىٍجَزًساقت(ّواى،.)188-187/1 
هاّفآبضٍزذاًًِیل؛ضٍزذاًِتعضگًیلٍهیـعاىحجـنآبآىاظزیطتـاظتـاهٌَىًقفتؿیاضهْویزضحیاتادتهازیٍاجتواعیهطزمههـطزاقـت.هـاّفآب
ًیلٍيعادتهازیٍاجتواعیهطزمههطهِحتیتطایآبآقاهیسًیذَزتِآبًیـل
ٍاتؿتِتَزُاًسضاتِهراَطُهیاًساذتتاجاییهِهٌاتعّنعهطهوالیکقیَ هکـطض
تیواضیٍتازضههطضااظپیاهسّایهاّفآبضٍزًیلزاًؿـتِاًـس(اتـيتغـطیتـطزی،
243/8؛هقطیعی،الؿلَک، .)431/2
تِگعاضـهٌاتع،زضؾال694تاضزیگطتِزًثالهـاّفآبضٍزذاًـًِیـل،دحُـی
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گؿتطـیافتٍزضدلوطٍهوالیکّوِگیطقس.تیواضیاظقامتِههطؾـطایتهـطزٍ

عللتطٍظتیواضیّایّوِگیطٍچگًَگیهَاجِْتاآىزضعهطهوالیک(حک.)923-648

جسیستأؾیؽهوالیک،تاعثقستااتتسادحُی،آقَبًٍاآضاهیؾطظهیيقـامضافـطا

قسیسٍگطؾٌگیهطزمههطهِعوستاًهكاٍضظاىتَزًسضاتِزًثالزاقت.اظتثعـاتآى
ّنهطگٍهیطًاقیاظگطؾٌگی،تـطٍظٍقـیَ تیوـاضیٍتـاتـَز.زضدـاّطٍُتوـام
ذالیاظؾکٌٍِهتطٍهِقسًس.هٌاتعتاضیریتعساززضگصقتگاىداّطُضاحـسٍزتیؿـت
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هطزًستِگًَِایهِضٍؾـتاّایههـط

ؾطظهیيههطضٍظاًِّعاضاىًفطتطایطتیواضیهی

ّعاضًفطًَقتِاًس(عیٌـی،/3276-275؛هقطیـعی،الؿـلَک،261/2؛ؾـیََی،حؿـي
الوحايطُ،/2298-297؛اتيالَضزی،،233/2333؛اتيایاؼ،،390-389/1اتيایـاؼ
ایيتیواضیضاَاعَىشهطهطزُاؾت).هقطیعیگعاضـهطزُاؾتزضؾال709هجـسزاً
تِزلیلهاّفآبضٍزذاًًِیلدحُیٍگطؾٌگیظیازٍدیوتهَازغصاییگطاىقـس.
هتعادةآىتیواضیّایقسیسیاظجولٍِتازضهیاىهـطزمههـطقـیَ یافـتٍالثتـِ
هطگٍهیطًاقیاظایيقیَ تیوـاضیتـِقـستٍظیـازیازٍاضگصقـتًِثـَزُاؾـت
(هقطیعی،الؿلَک،431/2؛اتيتغطیتطزی،.)243/8زضؾال776ًیعزضًتیجِهـاّف
آبضٍزذاًًِیل،دحُیزضههطتطٍظهطزٍتِزًثالآىتیواضیٍتاقیَ یافت.ٍتاّط


ضٍظتعساززٍیؿتفَتیٍپاًهسًفطتیواضتؿتطیتطجایهیگصاقت(ؾیََی،حؿـي
الوحايطُ،305/2؛هقطیعی،الؿلَک،/4 .)374
تغییطاتجَی؛هٌاتععهطهولَهیزضتطذیهَاضزتغییطاتجَیضااظعلتّـای

ٍيعیتجَیقیَ تیواضیٍتازضههطاتفا افتاز؛هقطیعیهـیًَیؿـس:ًرؿـتتـاز
ؾیاّیقطٍ تٍِظیسىهطزٍتِزًثـالآىتـاضاىتاضیـسىگطفـتٍهتعادـةآىقـیَ 
ؾالزّن،قواضُؾیٍّكتن،تاتؿتاى1399

تیواضیٍتازضهٌاَ اؾَاى،إؾٌاٍأضهٌتههطاتفا افتازٍهطزمظیازیضاتِّالهـت
اًساذت.ؾپؽٍتـاتـِهٌُقـِأقـوًَیيههـط(ّطهَتـَلؽقـطدی)گؿـتطـیافـت
(هقطیعی،الؿلَک،516/2؛عثسُداؾن،الٌیلٍالوجتوعالوهطی، .)130
تطززتجاض،هلَاًاىٍهكتیّایتجاضیزضتٌازضههط،قامٍحجـاظ؛هوالیـکزضاٍگصضگاُّایتجاضیؾِدـاضُ

َیزٍضاىًعزیکتِؾِدطىحاهویتذَز،تطترفّ

هْنآؾیا،اضٍپاٍآفطیقاتؿلٍزاقتٌس.تحطیّاتاتؿٍهاهلتطؾَاحلههطٍقامزض
زضیاّایهسیتطاًٍِزضیایؾطخ،تَجِهاهلذَزضاتِهؿـیطتجـاضتزضیاّـایٌّـس،
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پیسایفٍقیَ تیواضیّایّوِگیطزاًؿتِاًـس.زضؾـال716هـِپـؽاظیـکتغییـط

ؾطخٍاضٍپا،هعَُفزاقتٌس(قثاضٍ،154؛عاقَض،.)43هوالیکّوِتجاض،تاظضگاًـاى
ٍهلَاًاىاعناظزاذلیٍذاضجیضاتِفعالیتزضایيهؿیطٍاؾتقطاضزضتٌـازضدلوـطٍ
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تَز.ایيؾیاؾتيويتأهیيهاتّایههطفی،هقساضداتلتَجِایَالًٍقطًُیـعٍاضز
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هوالیکتكَی هیهطزًسچطاهِتجاضتهْوتطیيهٌثعزضآهـسزٍلـتهوالیـکتحـطی

هطزهِزضيطبهؿکَهاتَال،ًقطُهَضزاؾتفازُدطاضهیگطفـت

ؾطظهیيهوالیکهی
(ّواى،.)41تطززتجاض،هلَاًاىٍهكتیّایتجاضیهللهرتلـ زضتٌـازضٍؾـَاحل
ههط،قامٍحجاظ،زضتؿیاضیاظهَاضزتاعثاًتقالتیواضیّایٍاگیطزاضیچَىٍتاٍ
َاعَىتَزُاؾت.تیواضیاتتسازضتٌازضٍؾَاحلآغاظٍاظآًجاتِؾایطهٌاَ ؾـطایت
هیهطز.اظجولِزضؾـال782تیوـاضیٍتـانـطفاًزضتٌـسضاؾـکٌسضیِههـطگـعاضـ
قسُاؾت(اتيحجط،أًثا الغوط،.)219/1ٍلیزضؾالتعسیعٌیؾـال783َـاعَىتـِ
ایيتیواضیتل قسًس(ؾیََی،حؿيالوحايطُ،306/2؛هقطیعی،الؿـلَک،.)101/5
ًیعٍتازضاؾکٌسضیِگعاضـقسُاؾت(اتـيحجـط،أًثـا الغوـط،.)486/1

زضؾال788
زلیلانلیقیَ هکطضٍتاٍّوقٌـیيآغـاظقـیَ چٌـسیيزفعـِایَـاعَىاظقـْط
اؾکٌسضیِهَدعیتتٌسضیایيقـْطٍتـطززهكـتیّـایهلـلهرتلـ حـَظُزضیـای
ظهیٌیتِایيقْطتَزُاؾت .

تجاضتزضیاییزضزٍضُهوالیکتطجیضًٍ گصقتِضاًساقت،ٍلیتطززهكتیّای
تجاضی،تجاضٍهلَاًاىهللهرتل زضتٌـازضٍؾـَاحلهسیتطاًـٍِزضیـایؾـطخزض
تؿیاضیاظهَاضزتاعثّوِگیطیتیواضیّایٍاگیطزاضیچَىٍتـاٍَـاعَىهـیقـس.
تیواضیّایّوِ گیطتاضّازضتٌازضٍؾَاحلدلوطٍهوالیکتطجیگعاضـقسُاؾت.اظ
جولِزضؾال795ٍدَ ٍقیَ ٍتازضقْطتٌسضیاؾکٌسضیِههطگعاضـقسُاؾـت
(اتيحجط،أًثا الغوط،/1.)437ّوقٌیيزضؾال797قیَ ٍتازضتٌـسضاؾـکٌسضیٍِ
ؾایطتٌازضتاعثضهَزادتهازیقس(هقطیعی،الؿلَک،.)367/5زضؾـال800ًیـعٍتـا
اتتسازضهطاًِّاٍهٌاَ ؾاحلیههطپسیساضقسٍپؽاظآىتِدـاّطٍُؾـایطهٌـاَ 

] [ Downloaded from journal.isihistory.ir on 2023-01-09

هسیتطاًٍِؾَاحلٍجعایطآىتِایيقْطٍّوقٌیيٍضٍزهاضٍاىّایهرتل تجاضی

عللتطٍظتیواضیّایّوِگیطٍچگًَگیهَاجِْتاآىزضعهطهوالیک(حک.)923-648

قْطداّطُپایترتزٍلتهوالیکگؿتطـیافتٍتالغتطؾیهستيزضدـاّطُتـطایـط

زاذلیههطؾطایتهـطز(هقطیـعی،الؿـلَک،410/5؛اتـيحجـط،أًثـا الغوـط،.)8/2
تیواضیّوِگیطَاعَىًیـعزضؾـال918زضتٌـازضاؾـکٌسضیِ،ضقـیسٍؾـایطهٌـاَ 
اضائًِكسُاؾت(اتيایاؼ، .)295/4
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ؾاحلیههطٍؾَاحلٍهطاًِّایقامقیَ یافت؛الثتِگعاضقـیاظآهـاضتلفـاتآى

ؾطایتتیواضّایٍاگیطزاضاظحیَاًاتتِاًؿاىّا؛زضتطذـیاظهـَاضززضدلوـطٍهوالیکتطجیتیواضیّایهؿطیٍهكتطکتیيزامّـاٍاًؿـاىّـاتاعـثّوـِگیـطی
اؾتٍهتعادةآىتیواضیّاییهاًٌسٍتاهـِاظَطیـ آبٍهـَازغـصایی

گؿتطزُقسُ
آلَزُتِاًؿاىّاؾطایتهیهٌس،قسّتیافتِاؾت.اظجولِزضؾال794ًَعیتیوـاضی
هؿطیاظگاٍّاتِهطزمدلوطٍهوالیکتٍِیػُزضههطؾطایتهـطزٍؾـپؽٍتـاّـن
قیَ یافتٍتوامههطضازضًَضزیسٍتعسازتؿیاضیاظهـطزمٍچْاضپایـاىٍتـٍِیـػُ
گاٍّاضاّالکهطز(ؾیََی،حؿيالوحايطُ،306/2؛هقطیعی،الؿلَک، .)325/5
ّوِگیطیّایجْاًیٍهٌُقِای؛زضتطذیاظؾالّاقیَ تیواضیّایعفـًَیٍٍاگیطزاضهٌحهط تِههطیادلوـطٍهوالیـکًثـَز.گـاّیگؿـتطـتیوـاضیزضدلوـطٍ
هوالیکًاقیاظّوِگیطیجْاًیتیواضیتَز.اظجولِتایستِقـسیستطیيّوـِگیـطی
جْاًیٍتاٍَاعَىاقاضُهطزهِهطتٌَتِؾال749تطاتطتـا1348متـَزهـِدلوـطٍ
الکثیط)یا«ٍتاؾیاُ»ٍزضاضٍپاتًِام هطگؾیاُ1ٍَاعَىؾیاُهعطفقـسٍجوعیـت
تؿیاضیاظهطزهاىجْاىآىضٍظضاتًِاتَزیٍهطگهكاًس(هقطیعی،الؿـلَک،-78/4
ؾالزّن،قواضُؾیٍّكتن،تاتؿتاى1399

90؛ؾیََی،حؿيالوحايطُ،/2303؛عیٌـی،/6 749؛اتـيتغـطیتـطزی،-204/10
209؛هقطیعی،الوَاعظٍاتعتثـاض،.)321/2زضؾـال741تطاتـطتـا1340مهـطزماضٍپـا
اذثاضعجیثیاظتیواضییهِجْاىاؾالمضاتِتاضاجتطزُتَزهیقٌیسًس.چیعیًگصقت
هَِاعَىزضؾیؿیلظاّطقسٍاظآًجاتِؾطاؾطایتالیاٍؾپؽاٍاذطؾال749تطاتـط

تا1348متیواضیتِاًگلؿتاىضؾیس.زضلٌسىضٍظاًِزٍیؿتًفطهیهطزًس.تقطیثـاًتوـام
اضٍپاًطخهطگٍهیطیتیيیکؾَمتاًیویاظجوعیتضاهتحولقسٍایتالیاقهـت
زضنسهطزهفضااظزؾتزاز(.)Q&A, web.archive.org. 16-2-2012تیواضیٍتـاٍ
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هوالیکًیعاظآىهتأیطقسُتَز.ایيٍادعِزضذاٍضهیاًِاؾالهیتِ«هطگتعضگ»(الفٌا 

هتعادةآىتیواضیَاعَىهلجْاىقٌاذتِقسُآىضٍظضازضًَضزیس.تیواضیزضغطب
آؾیاٍههطًیعقیَ پیساهطز.تیواضیزضداّطٍُؾایطهٌاَ ههـطّـعاضاىًفـطضااظ
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1. Black Death
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پایزضآٍضز.تیكتطهكاغلتعُیلًٍاتَزقسًسٍهاضتیكتطهطزمضؾیسگیتِهطزگـاى

ٍزضنَضتاهکاىهفيٍزفيآًْاتَزچطاهِتِزلیلظیازیاهَات،اهکاىزفيّوـِ
آًاىهیؿطًثَزٍتؿیاضیاظاجؿازیازضهَچٍِهعاتطضّاهیقسًسٍیـازضتطذـیاظ
هٌاَ جْاى،آًاىضازضگَضّایزؾتِجوعیزفيهیهطزًس(هقطیعی،الؿلَک،-78/4
90؛اتيتغطیتطزی، .)209-204/10 
زضعهطهوالیکتطجیًیعهاًٌسزٍضُتحطی،ههطچٌسیيهطتثِزضگیطقیَ جْاًی
تیواضیّایهؿطیٍتاٍَاعَىقـس.اظجولـِزضؾـال810اًتكـاضگؿـتطزُتیوـاضی
ایيّوِگیطیَاعَىازاهِزاضقسًٍـِتٌْـاهـلههـطضازضؾـالّـای813-812زض
تطگطفتتلکِاتعازهٌُقِاییافتٍتِؾایطؾطظهیيّایدلوطٍهوالیکیعٌیؾـطظهیي
قامٍقْطّایحواُ،َطاتلؽٍؾایطهٌاَ غطبآؾیاؾطایتهطزٍتاعـثّالهـت
جوعیتظیازیذهَناًاظضعایایدلوطٍهوالیـکزضههـطٍقـامقـس(اتـيحجـط،
822ضازاضایاتعازیتؿیاضٍؾیعزاًؿتِاًستًِحَیهِتیوـاضیاظهطظّـایهٌُقـِای
عثَضهطزٍُزضگؿتطُجْاًیاظقط تاغـطبعـالنضازضتطگطفتـِاؾـت(ؾـیََی،
حؿيالوحايطُ،308/2؛اتيحجط،أًثا الغوط،191/4؛اتيتغطیتـطزی،.)157/14زض
ؾال833تطاتطتا1429م،یکّوِگیطیجْاًیهٌُقِغطبآؾیا،قوالآفطیقاٍاضٍپـا
ضازضتطگطفت.زضههطتیواضیاظداّطُآغاظقسٍتـِؾـطظهیيّـایؾـاحلیزضیـای
هسیتطاًِؾطایتهطز.ّـنظهـاىَـاعَىٍحكـتٌاهیًیـعزضؾطاؾـطدلوـطٍحـاهویتی
هوالیکاظههطتاقامٍحجاظقیَ یافتٍضٍظاًِّعاضاىًفطضاتِهامهطگهكـاًس.
ایيّوِگیطیَاعَىًیعتِفٌایهثیط(هطگتعضگ)هكَْضقسُاؾت.اتيتغطیتـطزی
هیًَیؿستطایطایيَاعَىقسیسٍتیواضیٍتاتؿیاضیاظضٍؾـتاّاٍقـْطّاذـالیاظ
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اتٌا الغوط،/356؛اتيتغطیتطزی،.)178/13هَضذیيقیَ َاعَىزضؾالّای816ٍ

عللتطٍظتیواضیّایّوِگیطٍچگًَگیهَاجِْتاآىزضعهطهوالیک(حک.)923-648

َاعَىزضتوامؾطظهیيههطگعاضـقسُاؾت(ؾـیََی،حؿـيالوحايـطُ،.)308/2

ؾکٌِقسًس،ایيتیواضیاظؾطظهیيّایاؾالهیتـِؾـطظهیيّـایضٍهـیٍاضٍپـاًیـع

ؾطایتهطزٍاًؿاىّایظیازیضاتِهامهطگهكاًس(اتيتغطیتـطزی،340-337/14؛
گیطیهٌُقِایزضغطبٍجٌـَبغطتـیآؾـیازاقـتِاؾـت.ایـي


تیواضیَاعَى،ّوِ
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اتيحجط،أًثا الغوط،438/3؛ؾـیََی،حؿـيالوحايـطُ،.)309/2زضؾـال919ًیـع

تیواضیّنزضهٌاَ زاذلیؾطظهیيههطقـیَ یافـتٍزضقـاهاتتـٍِیـػًُاحیـِ
فلؿُیيًیعهِجعٍدلوطٍهوالیکتَزتاقسّتتیكتطیگؿتطـیافت(اتيایـاؼ،/4
،298،299.)357 
موفقیتهای نسبی ممالیک بحری در مهار همهگیری بیماریها

هوالیکتحطیزضَی136ؾالحکَهتذـَزتـطههـط،قـامٍحجـاظ،زضهْـاض
تحطاىّایاجتواعی،تْساقتیٍزضهاًیادساهاتهْویاًجامزازًس.ایيادساهاتتاحـس
ّایّوِگیطهـثیطٍادـعقـس.تـًِظـطهـیضؾـستـَاى


ظیازیزضهثاضظٍُهْاضتیواضی
تَزُاؾت.هوالیکتحطیتاتؿـٍ
ادتهازیتاتٍیثاتؾیاؾیعلتانلیهَفقیتآًاى 
هاهلتطؾَاحلههطٍقامزضزضیاّایهسیتطاًٍِؾطخ،تَجِهاهلذَزضاتِهؿـیط
تجاضیزضیاّایٌّسٍؾطخٍاظآًجاتِاضٍپا،هعَُفزاقتٌس.آًاىتـاٍيـعدـَاًیي،
تجاضتضاؾاهاًسّیٍتااضائِتؿْیالتذالتِّوِتجـاضٍتاظضگاًـاى،آًـاىضاتـِ
هوالیکتحطیتَز.هوالیکيويتأهیيٍتطاًعیتهاتّایههطفیاضٍپـا،تـِتقَیـت
ؾالزّن،قواضُؾیٍّكتن،تاتؿتاى1399

تٌیِادتهازیذَزهیپطزاذتٌس.اظایيضٍدسضتتاتیادتهازیزضعهطهوالیکتحطی
یکیاظعللٍعَاهلانلیٍتأییطگصاضتطًظاماجتواعی،تْساقتی،زضهاًیٍهثـاضظٍُ
هْاضتیواضیّاٍنسهاتاجتواعیٍادتهازیًاقیاظآىتـَزُاؾـت.ّوقٌـیيیثـات
ؾیاؾیزضههطٍؾایطؾطظهیيّایدلوـطٍهوالیـکتحـطیًاقـیاظاحیـا ذالفـت
عثاؾیٍهؿةهكطٍعیتؾیاؾی-هصّثیاظجاًةآًاى(هقطیـعی،الؿـلَک،-531/1
532؛ؾیََی،تاضیدالرلفا ،،) 350پیـطٍظیتـطهغـَتىزضًثـطزعـیيجـالَت(اتـي
ذلسٍى،568/4؛اتَالفسا ،205/3؛هقطیعی،الؿلَک،)517-516/1ٍاذطاجنـلیثیاىاظ

ؾطظهیيّـایاؾـالهیقـط هسیتطاًـِ(اتَالفـسا ،25-24/4؛ًانـطیَـاّطی،تـاضید
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فعالیتزضهؿیطّایتجاضیتكَی هطزًس.لصاتجـاضتهْوتـطیيهٌثـعزضآهـسزٍلـت

جٌ ّاینلیثی،،)117زضهجوَ هَجةعولکطزهَف هوالیکتحـطیزضهَاجْـِ
تاتحطاىّایاجتواعی،تْساقتیٍزضهاًیعهطقاىتـٍِیـػُتیوـاضیّـایّوـِگیـطٍ
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هاّفایطاتهرطّبآىقس.اظهْوتطیيادساهاتعولیٍهْـنهوالیـکتحـطیتـطای

گیطهیتَاىتِهَاضزظیطاقاضُهطز :


ّایّوِ

هثاضظٍُهْاضتیواضی
هْوتطیيادـسامهوالیـکتحـطیزضهَاجْـِتـاتیوـاضیّـایّوـِگیـط،ًًْـتتیواضؾتاىؾاظیزضهلدلوطٍحکَهتهوالیکتحطیاظقامٍههطگطفتـِتـاحجـاظ
تَز.ایياهطگَاُتَاىتاتیادتهازیهوالیکتحطیتَزُاؾت.هوالیـکتحـطیهـِزض

جْتهثاضظٍُهْاضتیواضیّایّوِگیطتَِـةٍعلـَمپعقـکیاّویـتهـیزازًـس،
تیواضؾتاىّایتعضگٍظیثاییزضؾطاؾطدلوطٍذـَزؾـاذتٌس(حتـی،.)864ًرؿـتیي
ؾاذتِقس.ایيتیواضؾتاىزاضایترفٍیػُهثتالیاىتٍِتاتَزٍیکیاظؾِتیواضؾتاى
هعطٍف،تعضگٍهجْعزضتاضیدزهك تَزُاؾت(ظیازُ،93؛عیؿیتیک، .)235
تعضگتطیيٍهْوتطیيتیواضؾتاىعهطهوالیک،تیواضؾتاىهٌهَضیداّطُتَزهـًِـِ
تٌْازضجْاىاؾالمتلکِزضهلجْاىزضعهطدطٍىٍؾُیهنًظیطٍقـایستـیًظیـط
تأؾیؽهطز.تطایؾاذتایيتیواضؾتاىًِتٌْاهاضگطاىٌٍّطهٌـساىتؿـیاضیفعالیـت

زاقتٌستلکِذَزؾلُاىًیعزضهاضتٌّاییتیواضؾتاىقطهتهطز(هقطیـعی،الوـَاعظٍ
اتعتثاض،.)272-268/4ٍن عظوتٍقکَُایيتیواضؾتاىعظـینزضهٌـاتعهرتلـ 
عهطهوالیکتٍِیػُزضؾفطًاهِاتيجثیطآهسُاؾت(اتيجثیـط،85-84؛ظهـی،.)201
تیواضؾتاىهٌهـَضیههـطزاضایتكـکیالتازاضی،پعقـکاىٍهاضهٌـاىفطاٍاًـیتـَز
(زقتی،«تطضؾیؾاذتاضٍتكکیالت»،.)81یکـیاظترـفّـایهْـنایـيتیواضؾـتاى
ًَیّوِگیطتَز(عیؿیتک، .)87

ترفتیواضیّایعف

تیواضؾتاىاهیطتٌکعزضقْطقیعینَـفسزضهٌُقـِفلؿـُیيًیـعزضظهـاىؾـلٌُت
هحوستيدالٍىزضتیيؾالّای712تا720ؾاذتِقسُاؾت(اتيحجط،السضضالکاهٌِ،
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تَزُاؾت.ایيتیواضؾـتاىضاهلـکهٌهـَضدـالٍٍى(حـک.)689-678زضؾـال683

عللتطٍظتیواضیّایّوِگیطٍچگًَگیهَاجِْتاآىزضعهطهوالیک(حک.)923-648

تیواضؾتاىعهطهوالیکتیواضؾتاىالقیوطییانالحیِتَزهِزضهٌُقِنـالحیِزهكـ 

67/2؛حؿیٌیعثواًی،.)189اظزیگطتیواضؾـتاىّـایؾـاذتِقـسُزضزٍضُهوالیـک
تحطیزضهٌُقِفلؿُیيهیتَاىاظتیواضؾتاىّایضهلِ،ًاتلؽٍتٍِیػُتیواضؾتاىغعُ
ًائةالحکَهِغعُؾاذتِقس،ًامتطز(عیؿیتک،274ٍ.)260
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هِزضزٍضُؾلٌُتنالحعوازالسیياؾواعیل(حک.،)746-743تَؾٍؾٌجطجاٍلی

تیواضؾتاىهطکًیعزضایيزٍضُتَؾٍاهیطؾٌجطجاٍلیزضظهاىؾلٌُتهحوـستي
دالٍٍىؾاذتِقس(ّواى،،)248-247اظزیگطتیواضؾـتاىّـایزٍضُهوالیـکتحـطی
هیتَاىاظتیواضؾتاىّایحهـياتهـطاز(ؾـاذتِقـسُزضؾـال)719(ّوـاى،،)248
تیواضؾتاىاضغَىالکاهلییاتیواضؾتاىجسیسحلة(ؾاذتِقسُزضؾال)755(ّوـاى،
)252ٍتیواضؾتاىالسدّاًیزهك (ؾاذتِقسُزضؾال)764(ّواى،)259ٍتیواضؾـتاى
هسیٌِالٌثی(ؾاذتِقسُزضؾال)663(حؿیٌیعثواًی،99؛عیؿیتک،)265زضظهاى
ؾلُاىظاّطتیثطؼ(حک.،)678-658ًامتطز .
اظزیگطادساهاتتحطیّاضؾیسگیعولیٍهٌاؾةتـِاحـَالتیوـاضاىتـَز.اتـيجثیطهیًَیؿسزضتیواضؾتاىهٌهَضیپطؾتاضاىزضتطاتطتیواضاىتِذسهتایؿتازُاًسٍ
ضؾیسگیتِاحَالتیواضاىضانثحٍقامتطعْسُزاضًسٍذَضاکٍآقاهیسًیهٌاؾـة
حالایكاىضاتِآًاىاضائِهیهٌٌس(اتيجثیط،.)85-84

تیواضیّایّوِگیطاظزیگطادساهاتهوالیکتحطیتَز.زضعهطهوالیکتحطیتیكـتط
ؾالَیيزضظهاىتحـطاى،اًثاضّـایؾـلُاًیضاگكـَزُ،غـالتًٍـاىٍزاضٍضاهیـاى
ؾالزّن،قواضُؾیٍّكتن،تاتؿتاى1399

ًیاظهٌساىتقؿینهیهطزًسٍحتیتاظضگاًاىٍیطٍتوٌساىًیـعهَظـ تَزًـسفقیـطاىضا
اَعامهٌٌس(هقطیعی،الؿلَک،261/2؛ّوـَ،الوـَاعظٍاتعتثـاض،270-269/4؛عیٌـی،
276-275/3؛ؾیََی،حؿيالوحايطُ،298-297/2؛اتيالَضزی،233/2؛اتـيایـاؼ،
.)390-389/1ؾلُاىتیثـطؼزضقـیَ تیوـاضیزضؾـال662ٍاهیـطهٌجیـکًائـة

الؿلُاىزضقیَ تیواضیؾال766ًیعّویيگًَِادسامهطزُتَزًس(عثسُداؾن،عهـط
ؾالَیيهوالیک، .)175
 -ؾاذتتأؾیؿاتآتطؾاًیًٍظـاضت تـط آبآقـاهیسًیهـطزماظزیگـطادـساهات
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-تَظیعغصاٍزاضٍیضایگاىزضتیيهطزمتٍِیػُفقطاٍهؿـتوٌساىزضظهـاىقـیَ 

تحطیّاتَز.یکیاظهْوتطیيعللقیَ تیواضیّوِگیطٍتـا،عـسمزؾتطؾـیتـِآب
آقاهیسًیؾالناؾت.زضعهطهوالیکآبآقاهیسًیتیكـتطهـطزمههـطاظضٍزًیـلٍ
60

تطهاضؾقّایاىًظاضتزاقتتاًظافتضاضعایتهطزٍُآبًیلضاتاآبچـاُّـایزض
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تَؾٍؾقّایاًیهِزاضایهجَظزٍلتیتْیٍِفطٍـآبتَزًستأهیيهیقـس.هحتؿـة

زؾتطؾكاىهرلًٌَکٌٌس(ّواى،.)147الٌانطهحوس(حک.زضؾِهطحلـِ)692-742
زضداّطٍُقْطّایهقسؼهکِ،هسیٌٍِتیتالوقسؼؾیؿتنآتطؾاًیایجازهطزُتَز
(.)Rogers, 58 
ضؾیسگیٍتَجِتٍِيعیتَثیثاىٍپطزاذتهٌظنهؿتوطیٍحقَ َثیثـاىٍهاضهٌاىتیواضؾتاىّااظزیگطادساهاتهثیطزٍلتهوالیکتحطیزضهْـاضتیوـاضیّـای
ّوِگیطتَزُاؾت(هقطیعی،الوَاعظٍاتعتثاض،.)270-269/4ایيضفتاضهٌاؾـةّوـطاُ
اؾالهیٍؾطظهیيّایغیطاؾالهیزضداّطٍُؾایطقْطّایدلوطٍهوالیکجوعقسُ
ٍتِهوالیکٍضعایایآًاىذسهتهٌٌس(ظهی، .)201-199
توامادساهاتفَ تِؾثةتٌیِدَیادتهازیهوالیکتحـطینـَضتگطفتـِتـَز.
تَاىتاتیادتهازیًاقیاظتجاضتتیيالوللی،زؾتؾـالَیيهوالیـکتحـطیضازض
زضهثاضظٍُهْاضتیواضیّایّوِگیطتٍِیػٍُتاٍَاعَى،هَف عولهٌٌـس.زضًْایـت
ایيادساهاتتِهاّفآتمضعایاٍزیطپاییحکَهتكاىاًجاهیس .
ناکارآمدی ممالیک برجی در برابر همهگیری بیماریها

زٍلتهوالیکتطجیزضؾـال،784تَؾـٍهولَهـاىچطهؿـیٍتالفانـلِپـؽاظ
ؾقٌَهوالیکتحطیتَجَزآهس.تطجیّاتاؾال923زضّواىدلوطٍهوالیکتحـطی
تِحاهویتذَزازاهِزازًس(قثاضٍ،.)97-96آًقِزضهَضززٍلتهوالیـکتطجـیزض
ا یيًَقتاضحائعاّویتاؾتهاضًاهٍِعولکطزًِچٌساىهُلَبآًاى،تطایهقاتلـِتـا
ّایّوِگیطٍتاٍَاعَىاؾت. 

تحطاىّایًاقیاظقیَ تیواضی

ؾالَیيتطجیعوَهاًذَزقاىضاهلعمتِهساذلِزضاهطآهـَظـعوـَهی،ضعایـت
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اًجامادساهاتتْساقتی-زضهاًیاضظقوٌس،تاظگصاقتٍآًاىتاادساهاتذَزتَاًؿـتٌس

عللتطٍظتیواضیّایّوِگیطٍچگًَگیهَاجِْتاآىزضعهطهوالیک(حک.)923-648

تااحتطامتاعثقستازضعهطهوالیکتحطی،پعقکاىتعضگٍحاشدیاظؾطاؾطعـالن

تْساقتعوَهیًٍظاضتتطاهَضتغصیٍِزضهاىهطزمٍضعایایذـَزًوـیزاًؿـتٌسٍ
هساذلًٍِظاضتتطایيگًَِاهَضضاجعٍٍظـای اٍدـافٍاهَضذیطیـِهـیزاًؿـتٌس
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(عثسُداؾن،عهطؾالَیيهوالیک،،)134،145لصاتطجیّازضهَاجِتـاتیوـاضیّـای
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ّوِگیطٍٍاگیطزاض،ادسامعولیهٌاؾـةٍهاًـسگاضیزضحـَظُتْساقـتٍزضهـاىزض
هاضًاهِذَزیثتًکطزًسًٍتَاًؿـتٌسهَفقیـتّـایهوالیـکتحـطیضازضهثـاضظُتـا
تیواضیّایّوِگیطٍؾایطذسهاتتْساقتیزضهاًی،ازاهِزٌّس.تًِظطهیضؾسعَاهل
هْویهاًٌسًاتَاًیادتهازیٍتحطاىّایهالیٍّوقٌیييـع ؾیاؾـیاظهْوتـطیي

عللًاهاضآهسیتطجیّازضهَاجِْتاتحطاىّایتْساقتیٍزضهاًیتٍِیػُزضهَاجْـِ
گیطتَزُاؾت.زضتُعسادتهازیضهَزتجاضت،ًاقیاظهكـ زهاغـِ


ّایّوِ
تاتیواضی
اهیسًیکتَؾٍاضٍپاییاىٍاظتیيضفتيًقفٍاؾُِگطیهوالیـکتطجـیزضتجـاضت
آؾیاتااضٍپا،زلیلانلیٍضقکؿتگیٍيع تٌیِادتهازیآًـاىتـَزتـًِحـَیهـِ
هوالیکتطجیتِقستزضگیطتحطاىّایادتهازیٍهـالیٍهـاّفاضظـپـَلهلـی
قسًس(ًانطیَاّطی،هقسهِایتطتاضیدؾیاؾی،.)183-186ایيعَاهلتاعثيع 
ٍهنهاضیهوالیکتطجیزضحَظُتْساقتٍزضهاىقس.زضتعسؾیاؾیًیـعهوالیـک
قکؿتذَضزًسٍؾَضیِتطایهستیتَؾٍاٍاقغالٍتاضاجقس(اتـيتغـطیتـطزی،
،241/12246؛اتيایاؼ،،332/1.)335پؽاظآى،زضگیطیّـایذـًَیيتـیياهیـطاى
ؾالزّن،قواضُؾیٍّكتن،تاتؿتاى1399

هولَهیتاعثيع زٍچٌساىؾاذتاضؾیاؾـیهوالیـکتطجـیقـس(قـثاضٍ،.)106
ّوقٌیيزذالتهوالیکتطجیزضاهَضزاذلیزٍلتعثواًیتاعثتَجَزآهـسىیـک
ؾلؿلِجٌ ّاییهتَالیتیيهوالیکٍعثواًیقسهِزضًْایتایيجٌ ّاتِيع 
ؾیاؾــیًٍظــاهیهوالیــکهٌجــطقــس(عثــازیٍزیگــطاى،.)49-52هْوتــطیيٍ
فاجعِتاضتطیيپیاهسؾیاؾی-ًظاهیزضگیطیتازٍلتعثواًی،اًقطاوهوالیـکتَؾـٍ
اهپطاََضیعثواًیزضؾال923تَز.تٌْاهَفقیتؾیاؾی-ًظاهیداتـلشهـطزضعهـط
تطجیّا،تهطفجعیطُدثطؼزضظهاىؾلُاىتطؾثایتَز(قثاضٍ،،162 .)107
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تطجیًتَاًؿتٌسهَفقیتّایزضذكاىؾل قاىضاازاهِزٌّسٍزضهقاتلتیوـَضلٌـ 

هَضذاىٍهٌاتعتاضیریعهطهولَهیقیَ هکطضتیواضیّایّوِگیـطٍٍاگیـطزاض
ضازضَیحکَهتهوالیکتطجیًاقـیاظعلـلٍعَاهـلهرتلفـیزاًؿـتِاًـسهـِاظ
62

-عسمؾاذتتیواضؾتاىٍهطاهعتْساقتیزضهاًیجسیـسٍتـیتـَجْیًؿـثتتـِ
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هْوتطیيآًْاهیتَاىتِهَاضزظیطاقاضُهطز :


تیواضؾــتاىّــایهَجــَز؛ؾــالَیيتطجــیتــِضغــنٍضقکؿــتگیادتهــازیٍقــیَ 
تیواضیّایٍتاٍَاعَىزضعهطقاى،تٌاّایهعواضیفطاٍاًیتطایذَزؾاذتٌس.آًْـا
فقٍزضداّطُ133تٌـایهعوـاضیؾـاذتٌس(تلـطٍتلـَم،)216؛ٍلـیّـیچتیواضؾـتاى
جسیسیزضزٍضُ139ؾالِحکَهتكاىًؿاذتٌس(ّواى،.)232-216هوالیکتطجـیتـِ
واضؾتاىّـایتـِجـایهاًـسُاظ

زلیليع تٌیاىادتهازیٍّوقٌیيتِزلیلٍجَزتی
زٍضُهوالیکتحطی،احؿاؼًیاظتِؾاذتتیواضؾتاىّایجسیسًویهطزًس.زضعهـط
پیفؾاذتِقسًُیع،زضزٍضُآًاىتااذتاللهَاجِقسُتَز. 
ادساهاتفطٌّگیهصّثیزضهَاجِْتاتیواضیّـاتَؾـٍهوالیـکتطجـی؛ادـساهاتهوالیکتطجیزضهَاجِْتاتیواضیّایّوِگیطتیكتطزضتُعسفطٌّگی-هـصّثی،آىّـن
ادساهاتیهِهؿتقیواًتاتْساقتٍزضهاىٍهثاضظُتاایـيّوـِگیـطیتـیاضتثـاٌٍهـاهالً
انَتًقیَ تیواضیّایّوِ گیـطٍتـاٍَـاعَىضاتـاًگـاّیزیٌـیٍاذالدـی،تفؿـیط
هیهطزًسٍعللٍعَاهلآىضاذكـنذساًٍـسٍاًحُـاٌاذالدـیٍگؿـتطـفؿـ ٍ

فجَضهیزاًؿتٌس(عثسُداؾن،عهطؾالَیيهوالیک،174؛ًانطیَاّطی،هقسهـِایتـط
تاضیدؾیاؾیاجتواعی،.)176ایيزیسگاُهَجةقستازٍلتهوالیـکتـطایجلـَگیطی
اظقیَ تیواضیٍهاّفایطاتهرطّبآى،ّنظهاىزٍادساماًجامزّس:اٍلتطذـَضزتـا
عَاهلفؿازاذالدیتطایجلَگیطیاظقـیَ تیوـاضیٍزٍمتطًاهـِضیـعیتـطایتطپـایی
هطاؾنّایهصّثیٍزضذَاؾتاظهطزمتطایتطگـعاضیعثـازاتعوـَهیجْـتهـاّف
ّایّوِگیط(عثسُداؾن،عهطؾالَیيهوالیک، .)179-178

ایطاتهرطّبتیواضی
اتينیطفیهَضخهعانطهوالیکتطجیهیًَیؿس:ٌّگامقـیَ تیوـاضیَـاعَىزض
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هقُعیتَز،داتلتطضؾیاؾت(زقتی،«تأییطتیواضیّایّوِگیط»،.)110هوالیکتطجـی

عللتطٍظتیواضیّایّوِگیطٍچگًَگیهَاجِْتاآىزضعهطهوالیک(حک.)923-648

تطجیّاًِتٌْاّیچتیواضؾتاىجسیسیؾاذتًِكس،تلکِازاضُاهـَضتیواضؾـتاىّـایاظ

ؾال841ؾلُاىتطؾثای(حک.)841-825هجلؿیاظعلوا تكـکیلزازٍاظآًْـازض
هَضزضاتُِگٌاٍُتیواضیَاعَىپطؾیس.آًاىاضتثاٌَاعَىتاظًاٍفؿازضاتأییسهـطزُ
(اتينیطفی،.)405-404/3ایيدثیلضفتاضّازضعهـطهوالیـکتطجـیدثـلٍتعـساظ
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ٍتطایهقاتلِتاآىاظؾلُاىذَاؾتٌستااظتطززظًاىزضهعاتطٍتاظاضّاهواًعـتهٌـس

ؾلُاىتطؾثایًیعٍجَززاقت،چطاهِحاجیتيقعثاى(حک)791-790.زضجطیـاى
ّوِگیطیتیواضیؾـال790(ّوـاى،)168/1ٍداًهـَغـَضی(حـک.)922-907زض
ّوِگیطیَاعَىؾال910(اتيأیـاؼ،ٍ )77/4ؾـال919(ّوـاى،)303/4ادـساهاتی

أییطتیواضیّایّوِگیط»، .)110

هكاتِتطؾثایاًجامزازًس(زقتی،«ت
هاضگعاضاىهولَهیزضؾال841تِهأهَضاىزٍلتیزؾتَضزازًستاتاحولِتـِهٌـاظل
یَْزیاىٍهؿیحیاى،ظطٍفهحتَیهكـطٍتاتٍهؿـکطاتآًـاىضااهحـا هٌٌـس(اتـي
نیطفی،.)406/3عثسُداؾنهَضخهعانطههطیهعتقساؾـتهـِایـيؾیاؾـتّـای
ًظاضتیٍّسایتیهوالیکٍؾرتگیطیّا،نطفاًزضظهاىتحطاىّاٍتیواضیّـاتـَزٍ
قس،هطادثتّایاجتواعیٍفطٌّگـیّـنذـَزتـِذـَزؾؿـت

چَىاٍيا آضامهی
هیقس(عثسُداؾن،عهطؾالَیيهوالیک، .)180

ّایّوِگیطتطذـیاظؾـالَیياظ

زضعهطتطجیّازضظهاىتطٍظٍقیَ تیواضی

عسالتهطزُ،زؾتَضآظازیظًساًیاىٍهاّفظلنتِهطزمضانازضهیهطزًـس.آًْـاتـِ
هحىهاّفذُطتیواضیٍاظتیيضفتيتطؼًاقیاظگطفتاضیزضچٌگالتیوـاضیٍ
ؾالزّن،قواضُؾیٍّكتن،تاتؿتاى1399

لغَهیهطزًس(ّواى، .)178-177

هطگ،زؾتَضاتعازتًِپیكیيذَزضا
 زضزٍلتهوالیکتطجیؾالَیيٍضجـالزٍلتـیزضظهـاىاضظاًـیهـَازغـصاییٍآشٍدِهَضزًیاظهطزمضااًثاضهیهطزًستاٌّگامتـطٍظتحـطاىّـایاجتوـاعیٍقـیَ 

تیواضیّایّوِگیطتطایؾَزتیكتط،آىهَازضاتادیوتتؿیاضتاتتطتِهطزمتفطٍقـٌس
(ّواى،.)175ایيعازتٍضٍیـِاظظقـتتـطیيٍهـصهَمتـطیيادـساهاتؾـالَیيٍ
حاهواىتطجیتَزُاؾت .

-ّیچتیواضؾتاًیزضعهطتطجیّاؾاذتًِكس.هوالیکتطجیحتیزضضؾـیسگیٍ

] [ Downloaded from journal.isihistory.ir on 2023-01-09

ت طؼگطفتاضیزضچٌگالتیواضیٍاظتطؼاضٍاحزضگصقتگاى،اظْاضهطٍّتٍعـسلٍ

تَجِتٍِيـعیتٍهعـاـپعقـکاى ّـنتؿـیاضتـسعوـلهطزًـسٍزضظهـاىقـیَ 
تیواضیّایّوِگیطتطایؾلةهؿلَلیتاظذَز،هعوـَتًپعقـکاىضاتـِتـیتـَجْی
64

هیهطزًس(اتيتغطیتطزی،)117،274/16ٍزضهَاضزیّنآًاىضاتِقکلفجیعـیتـِ
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ًؿثتتِاحَالتیواضاىٍهنهاضیهتْنهیهطزًس،زضهَاضزیآًـاىضاذلـعٍاذـطاج

دتلهیضؾاًسًس.تطایًوًَِؾلُاىتطؾثای(حک.)841-825زٍپعقکزضتاضذَزضا
تطایایٌکًِتَاًؿتِتَزًستیواضیاٍضازضهاىهٌٌس،تاتیضحویؾطتطیس(حتی،.)877 

ضفتاضّایغیطعلویٍضٍتِافَلهوالیکتطجیضاهیتَاىزضایيفطآیٌستفؿیطهطز
هِاظدطىّكتنّجطی/چْاضزّنهیالزی«ّوِجْاىعطبتفَّ علویپیكـیيذـَز
ضااظزؾتزازُتَزٍذوَزشّيهِاظگصضدطىّاظازُقـسُتـَزٍّوقٌـیييـع 
فًائلهِاظیطٍتٍدسضتآهسُتَز،زضّوِجـاضٍاجیافتـِتـَز»(حتـی،.)863زض
ٍؾُیتِقواضهیآهس،چطاهِزضآىعهطتطایطتالّایَثیعیٍههٌَعیزضهقیـاؼ
عظین،اظدثیلهطگؾیاٍُجٌ ّایفطاٍاى،ًاآضاهیّاٍؾعتچكوگیطییافتِتـَزٍ
ؾپْطؾیاؾیٍزیٌیجْاىفلَزالیزضّنقکؿتِقسُتَز(ؾاضتي، .)2009/3

زضهجوَ تایسگفتهِزضًتیجِعولکـطزيـعی زٍلـتهوالیـکتطجـی،اٍيـا 
تطجیتًِْایتفؿازٍذطاتیضؾیسُتَز(عثسُداؾن،عهطؾالَیيهوالیک، .)156
نتیجه

ّایّوِگیطٍتاٍَاعَىزضعهطهوالیکتحطیٍتطجـی


تطضؾیؾیطتَُضتیواضی
ًكاىهیزّسهِهوالیکتحطیتِزلیلقـطایٍهٌاؾـةادتهـازیتـِؾـثةزضزؾـت
زاقتيتجاضتقط ٍغطبٍّوقٌیيهَفقیتّایپـیزضپـیؾیاؾـی-ًظـاهی،زض
هقایؿِتاهوالیکتطجیزضتحطاىّایاجتواعیٍادتهازی،تٍِیـػُزضهثـاضظٍُهْـاض
تیواضیّایّوِگیطٍتاٍَاعَى ،عولگطاتطٍهَف تطتَزًسٍتـاتـالـّـایفـطاٍاى،
ادساهاتهثیطٍهاًسگاضیضازضایيذهَلاًجامزازًس.زضحالیهِهوالیـکتطجـی
تِزلیلٍضقکؿتگیادتهازیٍتحطاىّایپیزضپیهـالیٍقکؿـتّـایهکـطضزض
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ظًسگیاجتواعیزضههطٍقامتٍِیػُزضتعستْساقتٍزضهاىزضاٍاذـطزٍضُهوالیـک

عللتطٍظتیواضیّایّوِگیطٍچگًَگیهَاجِْتاآىزضعهطهوالیک(حک.)923-648

ٍادعایييع عوَهیزضتعسعلویٍفطٌّگیهؿلواًاى،ؾطآغاظیتطذاتوـِدـطٍى

عطنِّایؾیاؾیًظاهی،زضهَاجِْتاتحـطاىّـایاجتوـاعی،تْساقـتیٍزضهـاًیٍ
تٍِیػُهثاضظُتاتیواضیّایّوِگیطتؿیاضيـعی عوـلهطزًـسٍحتـیزضهـَاضزی،
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ذَزقاىهؿثةتحطاىتَزًس.اظٍیػگیّایهوالیکتحطیزضهَاجِْتـاتیوـاضیّـای
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ؾاذتٍتجْیعتیواضؾتاىّا،تَجِتِحالپعقـکاىٍ

گیطٍتاٍَاعَىهیتَاىتِ

ّوِ
تکطینآًاى،تأؾیؽؾیؿتنآتطؾاًیًٍظاضتتـطآبقـطبهـطزم،ًظـاضتتـطهـَاز
غصاییٍتْیٍِتَظیعهَازغصاییٍزاضٍزضهَادعتحطاىّـایاجتوـاعیذهَنـاًزض
ظهاىقیَ تیواضیّایّوِگیط،ضؾـیسگیتـِحـالتیوـاضاىچـِتیوـاضاىتؿـتطیزض
تیواضؾتاىّاٍچِتیواضاىؾطپایی،اقاضُهطز.زضهجوَ ادـساهاتهوالیـکتحـطیزض
هْاضتیواضیّایّوِگیـطهـثیطتـَز.الثتـِزضعهـطتحـطیّـاّـنتلفـاتًاقـیاظ
ّوِگیطیّایَاعَىٍٍتافطاٍاىٍگؿتطزُتـَزُاؾـت.ؾیاؾـتهوالیـکتطجـیزض
هَاجِْتاتیواضیّایّوِگیطٍتاٍَاعَى ،ایيتَزهِتطذالفاؾالفكاىتیواضؾـتاى

جسیسیًؿاذتٌس.تًِظطهیضؾسهِهوالیکتطجیغیطاظيع تٌیِادتهازیًاقیاظ
تحطاىّایهالیٍقکؿتّایؾیاؾی-ًظاهیٍزضگیطیّایزاذلیاهـطایهولـَهی،
تاتَجِتٍِجَزتیواضؾتاىّاییهِاظزٍضُتحطیّازضدلوطٍآًاىتِجـایهاًـسُتـَز
ضفتاضّایظقتٍغیطحطفِایتاآًاىزاقتٌسٍزضهَاضزظیازیآًاىضاتطهٌاضهیهطزًس
ٍزضهَاضزیّنآًاىضاتاتستطیيقکلتِدتلهیضؾـاًسًس.زضایـامدحُـیٍقـیَ 
ؾالزّن،قواضُؾیٍّكتن،تاتؿتاى1399

تیواضیٍؾایطتحطاىّایاجتواعی،هَازغـصاییٍاضظا عوـَهیاحتکـاضقـسُضاتـا
دیوتّایگعافزضتاظاضّاعطيِهیهطزًس.هوالیکتطجیًظـاضتیتـطهـَازغـصایی،
زاضٍیــیٍآبآقــاهیسًیهــطزمًساقــتسٍایــيدثیــلهاضّــاضاجــعٍٍظــای ذــَز
ًویزاًؿتٌس.تطجیّاعوَهاًتیواضیّایّوِگیـطٍٍاگیـطزاضضاتـاًگـاُزیٌـیتفؿـیط
هی هطزًسٍتطایپیكگیطیٍهْاضآًْاضفتاضّـایهـَدتیغیـطهـطتثٍتـاتیوـاضیهثـل
تطذَضزتاهظاّطفؿازٍفحكاٍؾرتگیطیتطادلیتّایزیٌیضازضزؾتَضهاضذَز
دطاضهیزازًسٍزضتعسعوَهیًیعنطفاًتِتطگعاضیهطاؾنّایزیٌیتؿٌسُهـیهطزًـس.
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احؿاؼًیاظتِتیواضؾتاىّایجسیـسًوـیهطزًـس.تطجـیّـازضتطذـَضزتـاپعقـکاى

زضهجوَ ایيگًَِضفتاضّایغیطعلوـیًـِتٌْـاهوکـیتـِهـاّفزضزّـاٍهْـاض
تیواضیّایّوِگیطٍٍاگیطزاضًویهطز،تلکِضعایایهوالیکضاهفلَکٍزٍلتقاىضا
66
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تًعی هطز.



منابع

 ابى ایاس ،هحمذ بى احمذ ،بذائع الشهىر فی وقائع الدذهىر ،تحقیق هحمقذ هطقی ، ،هقا، ،
الهیئه المط ی العاهه للکتاب4891 ،م.
 ابى تغ ی ب دی ،أبىهحاصى جمال الذیى یىصق ،،النجدى الشاهدزف فدی ک دىر ک دز و ال داهزف،
تحقی فهین هحمذ شلتىت و عبذالقادر حاتن ،ها ، ،الهیئه المط ی العاهه للکتاب0791،م.
 ابى جبی  ،هحمذ بى احمذ ،سفزناکه ابن جبیز ،ت جمه پ ویز اتابک  ،هشقهذ ،ايتشقارات تصقتاو
 ابى حج العضقالي  ،احمذ بى عل  ،أنباء الغمز بأبناء العمز ،تحقی حضى حبش  ،هط  ،ياش
المجلش االعل للشئىو االصالهیه-لجًه احیاء الت اث االصاله 4898 ،م.
 ققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق ،الذرر الکاکنه فی أعیان المائده الااکنده ،تحقیق هحمقذ
عبذالمعیذ ضاو ،حیذرتبادً،-ذوصتاو ،ياش هجلش دائ المعارف العثمايیه0791 ،م.
تحقیقات ف ً،گ 4191 ،ط.
 ابى صی ف  ،عل بى داود ،نشهه النفىص واألبذان فدی ودىار ا الشکدان ،تحقیق حضقى حبشق ،
هط  -ها ، ،ياش وزار الثقافه :ه کز تحقی الت اث4891 ،م.
 ابى الىردی ،زیى الذیى عم بى المظ ، ،وار ا ابن الىردی ،لبًاو-بیق وت ،دارالکتق العلمیقه،
4889م.
 ابىال،ذاء ،عمادالذیى اصماعیل ،المخت ز فی أخبار البشز ،هط  ،بالمیبعقه الحضقیًیه المطق ،
طبعه االول  ،ب تا.
 بل  ،شیال و جاياتاو بلىم ،هنز و کعماری اسالکی( ،)2ت جمه یعققىب تنيقذ ،تهق او ،ايتشقارات
صمت با ،مکاری ف ً،گضتاو  ً،ج.ا.ا4194 ،ط.
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 ابى خلذوو ،عبذال حمى بى هحمذ ،العبز ،ت جمه عبذالمحمذ تیت  ،ته او ،هؤصضه هیالعات و
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هذس رضىی.0291،

 پ غى ،هحمذعل  ،جىاد عل پىر صیالب« ،طاعىو در ای او عط ص،ىی» ،فطلًاهه تحقیققات
تاریخ اجتماع  ،صال ،،تن ،شمار اول ،ته او ،پژو،شگا علقىم ايضقاي و هیالعقات ف ً،گق ،
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 الجمیل،أهیى« ،اه اض هط و صىریا» ،هجله المقتی ،،المجلذ الثاي و الخمضقىو ،جقزء ،1
ربیع الثاي .4119
 حت  ،فیلیپ خلیل ،وار ا عزب ،ت جمه ابىالقاصن پایًذ  ،تهق او ،ايتشقارات تاقا  ،چقا دوم،
4199ط.
 حضیً عثماي  ،هحمذ بى عبذال حماو ،وار ا صفذ ،تحقی صهیل زکار ،دهش -صىریه ،ياشق
التکىیى1117 ،م.
 دشت  ،رضا « ،تأثی بیماری ،ای ،مه ای وبا وطاعىو ب افىل ف ً،گق  ،صقاختار،ای تمقذي و
اضمحالل همالیک» ،يش یه تاریخ ف ً،گ و تمذو اصاله  ،دور  ،41شمار  ،11هقن ،دايشقگا
هعارف اصاله  ،بهار .4111
 ققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق« ،ب رص صاختار و تشقکیالت بیمارصقتاو ،قا در تمقذو
اصاله » ،هجله اخالق و تاریخ پزشک  ،دور  ،41ته او ،دايشگا علىم پزشک ته او.4188 ،
ف ً،گ .4199 ،
 زک  ،عبذال حمى« ،أطباء العطق المملقىک » ،هجلقه هًب االصقالم ،العقذد ،3الضقًه الضقابع و
ؾالزّن،قواضُؾیٍّكتن،تاتؿتاى1399

العش وو ،ربع االخ 0237ق.
 صارتى ،جىرج ،ک ذکهای بز وار ا ع م ،ت جمه غالهحضیى صقذری افشقار ،تهق او ،ايتشقارات
علم و ف ً،گ .0232 ،
 صیىط  ،جالل الذیى عبذال حمى ،وار ا الخ فاء ،بی وت ،دارال،ک للیباعه و الًش و التىزیقع،
1101م.
 ققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق ،حسن المحاضزف فی وار ا ک ز وال اهزف ،تحقی هحمذ
ابىال،ضل اب ا،ین ،ها ، ،دارالحیاء الکت الع بیه4899 ،م.
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 زیاد  ،يیکال  ،دکشق در ع ز کمالیک ،ت جمه اهی جالل الذیى اعلن ،ته او ،ايتشارات علم و

 شبارو ،عطام هحمذ ،دولت کمالیک و ن ش سیاسدی و ومدذنی اندان در ودار ا اسدال  ،ت جمقه
شهال بختیاری ،هن ،پژو،شگا حىز و دايشگا .0233 ،
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 عاشىر ،صعیذ عبذال،تاح ،المجتمع الم زی فی ع ز سدالیین الممالیدک ،هقا ، ،دارالًهضقه
الع بیه0771 ،م.
 عبادی ههذی ،عل بیات و حضى حض ت « ،هذرصیاو و رویاروی عثماي  -هملقىک رروزاقار
بایزیذ دوم و صلین اول)» ،پژو،شًاهه تاریخ تمذو اصاله  ،صقال چهقل و ،شقتن ،شقمار یکقن،
ته او ،بهار و تابضتاو 4181ط.
 عبقذ هاصقن ،هاصقن ،النید و المجتمدع الم دزی فدی ع دز سدالیین الممالیدک ،هققا ، ،دار
 ققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق ،ع ز سالیین الممالیدک ،هطق  ،دارالشق وق ،الیبعقه
االول 4881 ،م.
 عماد ،عًاو« ،الً،اء الکبی حیى ،زم العثمقايیىو فق المطق هبقل  111عقام» ،هجلقه المقىرد،
المجلذ  ،11العذد  ،11صبتاهب .1149

أهیى ،ها ، ،دارالکت والىثائ القىهیه1101 ،م.
 هق یزی ،تق الذیى ابىالعباس احمذ بى عل  ،السد ىر لمعزفده دوا الم دىر ،تحقیق هحمقذ
عبذالقادر عیا ،بی وت ،دار الکت العلمیه ،الیبعه االول 0779 ،م.
 ققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق ،المىاعظ و االعتبار بذکز الخطط و اآلثار ،وضع حىاشیه
خلیل هًطىر ،بی وت ،هًشىرات هحمذ عل بیضىو ،دارالکت العلمیه0773 ،م.
 هی صالحیاو ،اکب  ،هطی دالىيذ « ،تاریخچه بیماری ،ای ع،ىي باکت یقای شقایع در ایق او»،
هجله هیک وبشًاص پزشک ای او ،صال ،41شمار  ،1ته او ،ايجمى هیک وب شًاصق ایق او،
هه -تباو .4189
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 عیض بک ،احمذ ،وار ا البیمارستانات فی االسال  ،بی وت-لبًاو ،الیبعه الثايیه0730 ،م.
 عیً  ،بذرالذیى هحمىد ،ع ذ الجمان فی وار ا اه ّ
الشکان ،هقذهقه و حىاشق هحمقذ هحمقذ
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المعارف ،الیبعه االول 4899 ،م.

 فزهنگ واژفهدای ک دىب فزهنتسدتان ،دفتق اول ،تقذویى اق و وان ازیًق  ،وی اصقتار جقىاد
هی شکاری ،ته او ،ايتشارات ف ً،گضتاو زباو و ادب فارص  ،چا دوم.0233 ،
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، ًقگ و ارشقاد اصقاله،  وزارت ف، تهق او، وار ا جنتهدای صد یبی، عبذالله، ی، ياص ی طا
.4198
 ک ذکهای بز وار ا سیاسی اجتماعی شماا افز ا اس اغاس، ققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق
.4191 ، ًگ و ارشاد اصاله،  وزارت ف، ته او،وا ظهىر عامانیها
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1399تاتؿتاى،قواضُؾیٍّكتن،ؾالزّن
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