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  چکیده

نیز انواع سالی و قحطی، سرماي شدید، سیل، زلزله و از دیرباز، سرزمین ایران در معرض بالیاي طبیعی مختلفی از جمله: خشک

و هر کدام از این وقایع باعث مرگ و میر تعداد زیادي از مردم و نامساعد شدن اوضاع جامعه  هاي خطرناك و مختلف قرارداشتهبیماري

اند. است که حتی شاعران و نویسندگان نیز آن را در متون ادبی گزارش کرده است. در بیشتر موارد شدت این بالیا به حدي بوده شده

وهش حاضر با مطالعۀ تعدادي از متون نظم و نثر ادبی و تاریخیِ قرن چهارم تا هشتم هجري قمري این وقایع را تا حد امکان در پژ

است. نتایج به دست آمده چنین است که شیوة شاعران و نویسندگان در  نشان داده و از حیث سیاسی و اجتماعی بررسی و تحلیل نموده

است. بیان متون نظم با عواطف بیشتر و متون نظم با تفصیل و جزئیات بیشتري همراه است. آثار روحی  هبازتاب این وقایع یکسان نبود

و روانی مردم، مرگ و میر و ویرانی شهرها و روستاها، شیوة حاکمیت در برخورد با این بالیا، مباحثی است که در مطالب پیشِ رو به 

  است. ها پرداخته شدهآن
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 ج

 مقدمه

 هايشورش و بیگانگان پی در پی هايیورش سواي؛ است افتاده اتفاق ما سرزمین در بسیاري وقایع ایران تاریخ طول در

سختی  و رنج سبب همواره واگیر و عفونی هايبیماري و زلزله و سیل، سالیخشک و قحطی نظیر طبیعی بالیاي ،داخلی و محلی

 تبریزي، بیهقی، حمداهللا قطران انوري،، ناصرخسرو، فردوسی همچون نویسندگانی و شاعران. است شده بسیار کشتارهاي مردم و

اي مهیب ه. ق. در تبریز زلزله 434اند. براي مثال در سال ... در آثار خود به این وقایع اشاره کرده و جوینی عطاملک، مستوفی

 شود. . بازتاب این واقعه در شعري از قطران تبریزي بررسی میداشتها و تلفات بسیاري در پی که آسیب دادرخ 

  به ایمنی و به مال و به نیکویی و جمال    تبریزتر از نبود شهر در همه آفاق خوش

  ال همه شهر بود ماالمالــق و مــز خل    از و نوش همه خلق بود نوشانوشــز ن

  )208: 1362(قطران،                      

ادامه از پردازد و در شاعر در ابتداي این شعر به ذکر زیبایی، ایمنی و دل انگیزي تبریز و سعادت مردم این شهر می

  گوید: هاي ناشی از این زلزله سخن میویرانی

  خار و رونده گشت جبالـــشت بـــده گـــدمن    دریده گشت زمین و خمیده گشت نبات

  اللــسود هـــمی بـــبسا درخت که شاخش ه    ه بامش همی بسود فلکــسا سرا کـــب

  اللـــر اطگنون مــمانده کـــراي نــــسوز آن    مانده کنون مگر آثارـت نـــکز آن درخ

  نالـــه مــــبود که گوید به دیگري کـکی نـــی    ه دیگري که ممويـیکی نبود که گوید ب

  )210-209: 1362(قطران،                               

حوادث آب و هوایی، ها و است به دو بخش بیماري ها اشاره شدهي که در این پژوهش به آنارویدادها و بالیاي طبیعی

سالی مورد قحطی و خشک 11سالی، نظیر سیل، زلزله، خشکی و ... قابل بخش است. براي مثال در بخش قحطی و خشک

مورد از این وقایع  7لرزه، ها اشاره شده است. در بخش زمینبار به آن 14مورد بررسی قرار گرفته که در متون ادبی این دوره 

در بخش نزوالت جوي که خود شامل سیل، برف، ادبی این دوره به این وقایع اشاره شده است؛ اثر  9بررسی شده که در 

بار از این رویدادها سخن به میان  8مورد از این وقایع بررسی شده که در متون ادبی این دوره  8تگرگ، باران و سرماست، 

مورد بیماري بررسی شده که در متون  7اند، شده ها که خود به دو دستۀ وبا و عفونت تقسیمآمده است؛ در بخش بیماري

  بار به این وقایع اشاره شده است. 7ادبی این دوره 

  اهداف تحقیق

 است. ه.ق ایرانیان را تهدید کرده 8تا  4است که بدانیم چه بالیایی در قرون  هدف ما از انجام پژوهش حاضر این بوده

  است.حاکمان را در ایجاد یا مهار این بالیا چه بوده تأثیرات روحی روانی این بالیا و تأثیر رفتار

اي توصیفی تري بوده است یا نثر؟ وآیا گزارش این وقایع صرفاً جنبهبراي نشان دادنِ این وقایع آیا نظم محمل خوب

  است.داشته یا اهداف دیگري را دنبال کرده

  پیشینۀ تحقیق

  هایی صورت گرفته است از جمله:پژوهشدربارة وقایع تاریخی و بازتاب آن در متون ادبی 

، دانشگاه آزاد واحد تهران »حوادث و رویدادهاي طبیعی در ادبیات منظوم از رودکی تا بهار«، 1375. کسائی، کامران، 1

  مرکز، در این پژوهش بالیاي طبیعی در متون نظم فارسی بررسی شده است.

بازتاب آن  هاي هفتم و هشتم ودهومت مغوالن بر شعر فارسی سبررسی تأثیرات حمله و حک«، 1383. فوالدي، مهناز، 2

، موالنا، سیف فرغانی، سعدي، دانشگاه الزهرا، در این پژوهش بازتاب حملۀ مغوالن در اشعار »در آثار شعراي دورة مذکور

  اي، عبیدزاکانی و حافظ بررسی شده است.اوحدي مراغه
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دانشگاه آزاد اسالمی  ،»ی ایران در آثار ادبی پهلوي اول از کودتا تا سلطنتبازتاب اوضاع سیاس«، 1390. طریقت، طاهره، 3

 واحد شاهرود.

هاي ادبی عطاملک جوینی در بیان حقایق تاریخی در کارينقد و بررسی شگردها و ظرافت«، 1391. موسوي، مهري، 4

  ت.هاي پند آمیز را بررسی کرده اسها و عبرت، که حکایت»تاریخ جهانگشاي جوینی

مجلۀ تاریخ اجتماعی،  ،»حوادث و بالیاي طبیعی در قرون میانی ایران«، 1392. شعبانی، امامعلی، مهرعلی تبار، حمیده، 5

ه. ق. بررسی 7تا  3سالی، برف، سرما و طوفان در قرون سال سوم، در این پژوهش حوادث و بالیایی مانند سیل، زلزله، خشک

  و دسته بندي شده است. 

شود هیچ تحقیق کامل و جامعی گونه که مالحظه میهاي دیگري نیز صورت گرفته است اما همانها پژوهشنافزون بر ای

 ه. ق. صورت نگرفته است. 8تا  4بخصوص متون ادبی قرن ، دربارة وقایع مهم تاریخی در متون ادبی

  متن

  سالیقحطی و خشک .1

 م.) 460. قحطی در زمان پادشاهی پیروز ساسانی (حدود سال 1-1

سالی بزرگی شد. از گرسنگی و خشکسالِ پیاپی گرفتار قحطیاول، کشور ایران به مدت هفت» پیروز«در زمان پادشاهی 

گونه دید، را این اوضاع» پیروز«که آنقدر انسان و چهارپاي مرد و بر زمین افتاد که برروي زمین جاي قدم گذاشتن نبود. زمانی

در ، اي صحیحو جلوگیري از تلفات بیشتر، اقدامات کارسازي در پیش گرفت. او با تدبیر و اندیشهبراي مقابله با این واقعه 

  این مدت کشور را به خوبی اداره کرد. بخشیدن خراج و مالیات اولین قدم بود:

  خراج و گزیت از جهان برگرفت    شهنشاه ایران چو دید آن شگفت

  )10: 8، ج1390(فردوسی،         
  

  هاي درون انبارهاي حکومتی بین مردم بود: وقهعدي، تقسیم آزاقدام ب

  ببخشید بر کهتران و مهان    به هر سو که انبار بودش نهان

  )10(همان:                   
  

وقه دارند یا گله و چهارپایی، بین مردم تقسیم کنند و تأکید کرد که بزرگان کشور خواست هرچه غله و آز سپس شاه از

  ها را به هر قیمتی که بخواهند، پرداخت خواهدکرد:بهاي آن

  یروز گنج آکنیدـــار پــــز دین    ر چه دارید پیدا کنیدـله هــــغ

  د و گلهــوگر گاو وگر گوسفن    س که دارد نهانی غلهـــهرآن ک

  نواستکه از خوردنی جانور بی    نرخی فروشد که اورا هواست به

  ) 10(همان:                        
        

وقه، تقسیم کنند، هشدار باز کنند و میان افراد نیازمند آزبه عمال حکومتی و مردم توانمند دستور داد انبارها را » پیروز«

دلیل گرسنگی از بین برود، انباردار آن ناحیه را اعدام خواهد کرد. هفت سال از روزگار قحطی  بعدي این بود که اگر کسی به

  خواند تا همه به درگاه خداوند دعا و تضرع کنند:مردم را به بیابان » پیروز«مردم به جان آمدند. گذشت. 

  ه دشت آمد و دست برداشتندـــب    ه بگذاشتندــــرمود تا خانـــبف

  زبس مویه و درد و زاري و جوش    مان اندر آمد خروشـهمی بآس
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  خواستی زینهارز یزدان همی      ز کوه و بیابان و از دشت و غار

  )10:8، ج1390(فردوسی،      
  

هاي سیاسی تا ست که در حکومت پیروز ساسانی، بعد از کفایتگرایش به باورهاي مذهبی و اعتقادي نکتۀ باارزشی ا

بارید و زمین حدي جلوي ادامۀ مصیبت را گرفت. باري پس از دعا و مناجات سرانجام در فروردین ماه سال هشتم، باران 

  رسید:مدت به پایان سرسبز شد و این قحطیِ طوالنی

  ا آفرینـر بـــکی ابـــبرآمد ی    تم بیامد مه فرودینـه هشــــب

  همی آمد از بوستان بوي مشک    همی در ببارید با خاك خشک

  )10(همان : 

  در تاریخ بلعمی واقعۀ مذکور این چنین است:  

بگذشت، باران از آسمان باز ایستاد به زمین عجم و آن سال قحط اندر جهان افتاد؛ [طعام  پس چون از ملک او هفت سال«

ها بکنید و طعام همی خرید و به من همی تنگ شد و فیروز به هر شهري کس فرستاد و به همه نواحی نامه کرد که در خزانه

و خراج از مردمان برگرفت [سیاست و نیکویی کار بست فرستید و بفرمود که طعام از توانگران بستانید و به درویشان دهید... 

و دو سال همچنان قحط بود سال دیگر فیروز] خواستۀ خویش بیرون آورد و به درویشان بخشید و هفت سال آن تنگی بماند، 

  ).669: 1385(بلعمی، » یک تن [کسی] از گرسنگی نمرد... [جز] درویشان از وي و او چنان بداشت که به همه پادشاهی

جا گزارش بلعمی با فردوسی تفاوت محسوسی دارد. بلعمی معتقد است تنها یک تن از گرسنگی مرد اما در در این

چه در هردو کتاب گزارش ها اعم از انسان و حیوان در زمین جاي قدم گذاشتن نبود. اما آنگزارش فردوسی از تعدد کشته

  رایت او حکایت دارد.ست که از رسیدگی و دشده، سیاست پیروز ساسانی ا

چون فیروز به پادشاهی بنشست، با مردمان نکویی کرد، و به روزگار او قحط افتاد، اندر «است:  هم آمده زین االخباردر 

ایران شهر، و باران بازایستاد و هفت سال بر این جمله برداشت. و اندر همه پادشاهی او، هیچ جانوري از گرسنگی نمرد، و 

هاي کو بکرد، وآنچنان کرد، که دستوران خویش به اطراف همی فرستاد، و مال از خزینه همی داد، تا از والیتاندران تدبیر نی

دیگر علف خریدندي و به والیت او آوردندي، و بر رعیت دادندي تا هالك نشدندي. و چون مال و خزینه به آخر رسید، 

  ).79: 1363(گردیزي، » یت برداشتپیش ایزد تعالی دعا کرد تا خداي تعالی قحط را از آن وال

تر است و در گزارش او همان یک تن کشته نیز وجود ندارد. مابقی بینید روایت گردیزي به بلعمی نزدیکچنان که می

  القولند.همان سیاست و نیکوکاري شاپور است که همه بر آن متفق

 است: دشواري جنگ با هپتالیان نیز دردي افزون بوده در آن روزگار، قحطی مصیبت بر عالوه، به گفتۀ تاریخ ایران کیمبریج

اي روبرو سالی شدید شایع شده بود دولت ساسانی را با دشواري هاي تازهبه واسطۀ خشک قحطی و گرسنگی دیرپایی که«

  ).246: اول بخش ،3ج 1389 دیگران، و (یارشاطر »است داشته باري مصیبت نتایج پیروز براي هپتالیان با دشمنی تجدید و ساخت

در زمان فیروز، سرزمین ایران هفت سال متوالی به « :استنیز همین واقعه چنین گزارش شدههاي ایران قحطی در کتاب

ثمر گشت و پوشش ها و درختان بیسارها خشک، و باغها و چشمهها و قناتسالی و قحطی دچار شد. رودخانهخشک

میان رفت و حتی پرندگان و درندگان نابود شدند. چهارپایان و دواب از میان  ها یکسره ازها و تپهها و دشتگیاهی بیشه

رفتند و یا به حدي ناتوان شدند که قدرت باربري نداشتند. آب دجله فرو نشست... . فیروز به حکمرانان والیات و شهرها 

 1384(ر.ك: کتابی، » گاري وادار نکنندکس را به دادن باج و خراج مکلّف نسازند و کسی را به سخره و بیفرمان داد که هیچ

:3-42.(  
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   ه. ق. 2قحطی سیستان، اوایل قرن -1-2

اندر «اي دچار شد. این قحطیِ یک ساله، تلفات فراوانی برجاي نهاد: سابقهبه قحطی بی» سیستان«ه. ق. والیت 120درسال 

آمد اندر والیت سیستان، و بست و  ]، آب هیرمند خشک گشت و از بست و قحطی صعب پدید120سنۀ عشرین و مائه [

که تجار و بزرگان و خداوندان نعمت بسیار بمردند، و یک سال بماند همچنان، تا اول سنۀ احدي و مرگی بسیار بود، چنان

). در قحطی سیستان نیز که یک 186:1366(تاریخ سیستان،» عشرین و مائه، و مردمان اندرین سال بسیار مال، ضعفا را دادند

- چه در روایات مشهود است، از مهرورزي مردم در حق تنگاست و آندامه یافت، از سختی و مرگ مردمان سخن رفتهسال ا

اي پدید آمد. مردمان غنی و مالکان، عمدة کندوهاي سابقهدر این سال، در سیستان قحطی بی:«دستان و ضعفا حکایت دارد 

  ).74:1384(کتابی،» کردندفروختند و یا در راه خدا بذل میها را] یا میگشودند و [آنذخیرة گندم و جو را می

  ه.ق 4پایان قرن قحطی سیستان،  -1-3

و اندر سال سنۀ (کذا) اربع مائه، غلّه تنگ شد و قحط افتاد، و خرواري گندم به دویست و چهل درم شد، و مردمان را «

ترین ن، عالوه بر رنج و سختی مردم، گرانی عمده). در گزارش تاریخ سیستا358:1366(تاریخ سیستان، » رنج رسید...

  است.است. از میزان تلفات یا مدت زمان قحطی سخنی به میان نیامدهست که قحطی برجاي گذاشتهتأثیري

  ه. ق. 5قحطی عظیم خراسان، اواسط قرن  -1-4

هاي پیاپی، اوضاع جنگ ، و آمد و رفت ترکان سلجوقی و»سلطان محمود«تدبیري ه. ق. بر اثر بی 431حدود سال 

این بار نه چنان [بود که] دیده بودم که  نیشابور: «(نیشابور، توس، سرخس...) بسیار نابسامان شد» خراسان«شهرهاي ناحیه 

ها بشکافته و بفروخته و هاي خانههمه خراب گشته [بود] و اندك مایه آبادانی مانده و منی نان به سه درم و کدخدایان سقف

بیشی با عیال و فرزندان بمرده و قیمت ضیاع بشده و درم به دانگی باز آمده... . و چنین قحط به نیشابور یاد  از گرسنگی

  ).71-70: 1384، کتابی،  938: 1390(بیهقی، » نداشتند و بسیار مردم بمرد و لشکري و رعیت

ی و مرگ مردمان اعم از لشکري و هاي زراعتبیهقی تأثیرات این قحطی را خرابی شهر، گرانی، بی ارزش شدن زمین

چنین در جاي اند. او همهایشان شدهرعیت دانسته است. به گواه او حتی ثروتمندان مجبور به شکافتن و فروختن سقف خانه

و امیر از نیشابور حرکت کرد برجانب طوس، روز شنبه دو روز مانده از جمادي االخري، دهم «است: دیگري از تاریخش گفته

هاي سرخس و نسا و بادرود و استوا و نیشابور... و حال نرخ به به] راه ده سرخ، و به صحرا فرود آمد بر سر راهنوروز [

دید. و طوس و نواحی آن را بکندند و جایگاهی رسید که منی نان، به سیزده درم شد و نایافت، و جو خود کسی به چشم نمی

علفی بمرد؛ که پیدا بود در این نواحی زد. و مردم و ستور بسیار از بی از هر کس که منی غلّه داشت، بستدند و سوري آتش

علفی خروجی کردي و کار از دست که به گیاه زندگی چند بتوانستند کرد. و کار به جایی رسید که بیم بود که لشکر، از بی

رسیدیم، در راه چندان ستور امیر از آنجا حرکت کرد بر جانب سرخس، روز شنبه نوزدهم شعبان، و تا سرخس . بشدي... 

جا رسیدیم، در راه چندان ستور علفی و گرسنگی. آنبیفتاد که آن را اندازه نبود. و مردم همی غمی و ستوه ماندند، و از بی

بیفتاده یک روز مانده از شعبان؛ شهر خراب و یباب بود و شاخی غلّه نبود و مردم همه گریخته؛ و دشت و جبال گویی 

آوردند که [به] روزگار گذشته باران آن رفتند و از دور جاي گیاه پوسیده میهیچ گیاه نه. مردم متحیر گشتند، و میاند، سوخته

انداختند یک دو دم بخورندي و سر برآوردندي و زدند و پیش ستور میرا در صحرا انداخته بود، و آن را آب می

  ).943-942: 1390(بیهقی، » رو را حال از این بدتر بودپیادهنگریستندي تا از گرسنگی هالك شدندي، و مردم می
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شدت روزگار قحطی کامالً از سخنان بیهقی پیداست، غم و اندوه مردم، تلف شدن بسیاري از ستوران و چهارپایان که 

خشک در راه  کند، آب زدن گیاهانقناعت می» چندان«شدگان قاصر است و تنها به لفظ حتی نویسنده زبانش از تعداد تلف

بار مردم خراسان است. افتاده، آن هم فقط براي مدتی کوتاه که بتواند چهارپایی را زنده نگه دارد، همه گویاي وضع رقت

از گرسنگی بر امیر  نماید احتمال خروج سپاهیان است. لشکریان چیزي نماندهبار در کالم بیهقی تازه مینکتۀ متفاوتی که این

بینید دهند. چنان که در آغاز گزارش هم میمیرو محمود غزنوي را زیرکانه از حملۀ سپاهیان نجاتینخود شورش کنند، از

روست که سپاهیان قصد شورش و احیاناً ترور هاي پیاپی است، هم ازینتدبیري پادشاه و جنگعلت این قحطی عظیم، بی

  اند.محمود غزنوي را داشته

  ق. ه. 5قحطی اصفهان، اواسط قرن  -1-5

اقلیمی و قرار گرفتن در چهار راه حوادث تاریخی، بارها با قحطی و  اوضاع، به دلیل موقعیت جغرافیایی، »اصفهان«شهر 

سلجوقی، پدید آمد. » طغرل«، توسط »اصفهان«است. قحطی مزبور نیز بر اثر محاصرة یک سالۀ  سالی مواجه بودهخشک

و چون سلطان طغرل بیک... آن شهر گرفته بود مردي «کند: گونه نقل میخود این قحطی را این سفرنامۀدر » ناصرخسرو«

رفت. و پراکندگان جا گماشته بود نیشابوري... و سلطان فرموده بود که سه سال از مردم هیچ نخواهد. و او بر آن میجوان آن

درویدند، و جا رسیدیم، جو میما آن همه روي به وطن نهاده بودند... و پیش از رسیدن ما قحطی عظیم افتاده بود. اما چون

گفتند هرگز بدین شهر، هشت من نان، جا میو نیم نان گندم، به یک درم عدل و سه من نان جوین هم. و مردم آنیک من 

بار نیز افزون طلبی امیر سلجوقی و محاصرة شهر، ). این118-117: 1367(ناصرخسرو، » ه استکمتر به یک درم کس ندید

کار کمی  واست. و براي همین هم با مسلط شدن او بر شهر اصفهان اگرچه اوضاع شهر و کشت اصفهان شدهسبب قحطی 

چنان گرانی وجود دارد. در گزارش کند همبه بهبود نهاده، با وجود این زمانی که ناصرخسرو ازین شهر دیدارمی رو

است که در روزگار سختی از وطن خود  انیناصرخسرو نکتۀ قابل توجه دیگري وجود دارد و آن هم بازگشت مهاجر

رونقی مضاعف شهر شدن مردم نیز بیست که قحطی بر زندگی مردم داشته و پراکندهاند و این خود یکی از صدماتی اگریخته

  است.را در پی داشته

  ه. ق. 6قحطی اصفهان، قرن  -1-6

شم، از قحطی هولناکی یاد شده که در زمان حیات ، شاعر قرن ش»جمال الدین عبدالرزاق اصفهانی«در یکی از قصاید 

است. اگرچه زمان دقیق وقوع این قحطی مشخص نیست، ولی قدر مسلّم این است که قحطی  روي داده» اصفهان«نامبرده، در 

  )79: 1384است. (کتابی،  بوده -زمان درگذشت شاعر-ه. ق.  588مزبور، قبل از سال 

پردازد و الدین میشهاب است. شاعر ابتدا به مدح» اصفهان«و شکایت از قحطی  صخالالدیناین قصیده در مدح شهاب

ست که برخالف روزگاران گذشته، حتی کند. از زبان او  شدت این حادثه به حدي اسپس به این واقعۀ دردناك اشاره می

وتمندان به رضاي خود یا امر است که در گذشته ثر انصاف و مروت هم در میان مردم از بین رفته است، این درحالی

  دستان توجه و محبت داشتند:حکومت به نیازمندان و تنگ

  ر شدند و دگر گشت کار و بارـمردم دگ  ظم بیفتاد الجرمـهان ز نـــحال ج

  ا کسی تواضع و نه با کسی وقارـه بـــن  نه با کسی مروت و نه با کسی کرم

  واپسین دم است و به آخر رسید کاراین   ا در نزع اوفتادـــدور از تن تو دنی

  )206: 1379(جمال الدین اصفهانی،        
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دهند. روید و نه درختان ثمري میبه دلیل مرگ و میر و فقر و تنگدستی، مردم مضطرب و پریشانند. نه از خاك گیاهی می

  هی در آن بریانند:اي است که مردمان چون مااز شدت گرما و کمبود آب، گویی سطح زمین همانند تابه

  ج فاقه کافۀ مردم در اضطرارـــوز رن  از سیل مرگ عرصۀ عالم در اضطراب

  ها عقیم و نروید از او ثمارد شاخـش  ها بخیل و نروید از او نباتشد خاك

  هاي ماهی هر صحن روزگارشد تابه  آبی جهانوز و از بیـــش تمـــاز آت

  )207(همان:                               

گردند. چهارپایان از گرسنگی و در آرزوي چون آب حیات شده و مردم اسکندروار به دنبال آن میدر این روزگار، نان هم

- رودصفتدلی خلق است. بادي که انتظار خنکی از آن میشوند. به گفتۀ شاعر بخیلی آسمان مثل سنگکاه، بر آخُر تلف می

  ).208 -207همان:  ك:.است (روخاکسارشدهخشکوآبگرفتهآتش

شود... کسانی که درآمد شهر متعلق به آنان بود، حاال خود، به دنبال تر و دردناکتر میدر ادامه، توصیفات از این هم دقیق

که از گرسنگی نمیرند، به دنبال نخوردند، اکنون براي ایاي نان سرگردانند. آنان که از ناز و نعمت، حلوا و مرغ هم نمیپاره

  یابند:اند و هیچ لباسی براي پوشیدن نمیپوشیدند، حاال لخت و عریان شدهها که لباس و جواهر نفیس میمردارند. آن

  ته زارــاي نان چون زیر کشاز حرص پاره  یـاره داشتـــان پـــهر به نــه او شـــس کـــآن ک و

  مردار خوار گشت و چو مردار گشت خوار  رغـــــخورد و مــلوا نـــعم حـــس از تنــــآن ک و

  وش وارــداشت گآن کس که از مرصع می  یافتهـــوشی نـــورت پــــه عــــرهنــــورت بـــع

  )208: 1379(جمال الدین اصفهانی،          

    تر است:ته شد وخیمــــه گفــــــــچاوضاع از آن

  مادر چو گربه گشته جگر خاي و بچه خوار  وخــــــگ شده مادرگزاي و شد همچو ســـــــرزف

  ه وارـــو آن گوشۀ جگر ز جگر گوشه گرب  خورده از آن کش چوخون وگوشت وگوشتاین خون 

  ی با سگ به کارزارـــوانــــوین بهر استخ  وگوير به گفتــــا خـــــــی بـــــآن از پی گیاه

  طارــــر قــــاده مردة ده روزه بــده ده نه  هاهـــوچـــر و زوایاي کــــشه راهــــاهـــر شــــب

  نان که خرما خایید نوك خوارــو آن هم چ  رــــون همی مکید ز پستان به جاي شیـــن خـــــای

  )208(همان:                                        

دارد الدین عبدالرزاق از مسائلی پرده برمیمردم سخن رفته بود. اینک جمالتاکنون از گرانی، گرسنگی، مرگ، ومهاجرت 

  دیگر، آن هم مادر و فرزند در روزگار قحطی!است. خوردن گوشت یک ها اشاره نکردهکه تاکنون کسی به آن

خمسمایه] تا غایت و قحطی که از بدایت سنۀ سبعین [و «باره بسیار ساده و موجز است: در اینالصدور اما هراحگزارش 

هاي قدیم، وقت در اصفهان و نواحی آن بوده بود، دمار از روزگار صغار و کبار برآورده بود، و اهل بیوتات شریفه و خاندان

  )39: 1464(راوندي، » خوار و خاکسار شد

  ه. ق. 6قحطی سمرقند، اوایل قرن  -1-7

» سنجر«پرداخت خراج به سلطان سنجر سلجوقی، امتناع کرد.  ه. ق. از 524، در سال »سمرقند«حاکمِ » احمد بن سلیمان«

وقه، مردم گرفتارِ قحطی و ت قطع ارتباط با اطراف و کمبود آزلشکر کشید و آن دیار را محاصره کرد. به عل» سمرقند«نیز به 

در سنۀ اربع و «کند: روایت میگونه واقعۀ مزبور را این تاریخ گزیده،در پیِ آن وبا شدند و اکثر آنان به دام مرگ افتادند.. 

داد. سلطان به حرب او رفت و سمرقند ]، صاحب سمرقند مخالف سلطان سنجر شد و خراج نمی524عشرین و خمس مائه [
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).این قحطی نیز 449-448: 1381(مستوفی، » محصور گردانید تا مردم به سختی رسیدند و از قحط و وبا بیشتر تلف شدند

خسرو در اصفهان، ریشه در عوامل سیاسی داشت نه بالیاي طبیعی ، و مردمان در حقیقت طعمۀ چون قحطی دورة ناصرهم

  خواهی شاهان و امیران ترك شدند.زیاده

  ه.ق 7-6قحطی در قرن  -1-8

 اي با ردیف گندم وجود دارد که حاکی از گرانی گندم و قحطیه. ق.، قصیده 7و  6، شاعر سدة »اثیر اومانی«در دیوان 

چند اطالعاتی دربارة زمان و مکان این واقعه وجود ندارد، ولی قدر مسلم این است که واقعۀ مزبور در زمان حیات هر است.

بر دیوان اشعار » جانیعباس بگ«و » امید سروري«اي که رخ داده است. در مقدمه 7و نیمۀ اول قرن  6نیمۀ دوم قرن  -شاعر

توان بازتاب و یک قحطی را نیز تجربه و توصیف کرده که به خوبی می» اثیر«شود: میاند به این واقعه چنین اشاره وي نوشته

  ).35: 1390 (مقدمه)، (دیوان اثیر اومانی،» تأثیر آن را بر زندگی وي مشاهده کرد
  

  دلـم چـون جـو شـد از تیـمار گنـدم
  

  ندانـم تـا چـه سـازم چـار گنــدم  
  

  خود از روي زمین ببرید گویی
  

  داسِ مه، سپهر آثار گندم به  
  

  قرین خوشۀ پروین شود گر
  

  سان به باال کار گندم...شود زین  
  

  شوم چون مورچه گر راه یابم
  

  دوصد فرسنگ بر هنجار گندم...  
  

  ) 288-287: 1390(اثیر اومانی،                                                                                                  

کند اما پیداست تا چه حد روزگار سخت، و مردم حتی در تهیۀ گندم در این شعر نیز گرچه به جزئیات زیادي اشاره نمی

  اند.مضیقه بوده

  ه. ق. 7قحطی فارس، اواخر قرن  -1-9

آب کافی وجود نداشت، ها خشک یا بسیار کم شد. چون ها و چشمهه. ق. به علت نباریدن باران، آب رودخانه 698سال 

و حوالی آن » فارس«زارها از بین رفتند و کشاورزان محصولی برداشت نکردند. از جمله مناطقی که گرفتار قحطی شد، کشت

گونه ، اینتاریخ وصاف الحضرهبود که افراد زیادي در این ناحیه از گرسنگی جان خود را از دست دادند. این واقعه در 

از روي حساب نجومی، مقارنۀ مریخ و زحل بود و این  698شنبه هجدهم ماه رجب سال ریخ روز سهدر تا«شود: روایت می

و نیل نقصان یافت و خلق در  نبارید و آب جیحون، دجله، فرات قران از آثار نحس فراوان است. در آغاز این سال باران

که مدت چهل روز هیچ کس سختی افتادند. مخصوصاً در فارس حاصلی نرویید و مردم بسیاري از گرسنگی مردند، چنان

  ).197: 1372(وصاف الحضره، » رنگ نان ندید

دهند و مردم ان میاندازد. در این قحطی نیز مردم بسیاري جالحضره گناه این قحطی را به گردن نحوست فلکی میوصاف

  بینندتا چهل روز رنگ نان به خود نمی

  ه. ق. 7گرانی و قحطی قهستان و بیرجند، قرن  -1-10

اي با ردیف گندم وجود دارد ، شاعر قرن هفتم و اوایل قرن هشتم ه. ق.، باز هم قصیده»حکیم نزاري قهستانی« دیوانِدر 

کند. یکی از علل این قحطی، هجوم در زمان حیات شاعر حکایت می» رجندبی«و » قهستان«که از گرانی گندم و قحطی نان در 

، شاعر، این قصیده را در شکایت از گرانی گندم ساخته »مظاهر مصفّا«است. بنا بر قول » قهستان«به سمت » خراسان«ملخ از 

ندم در انبارها و دریغ از محتاجان ، قحط نان، احتکار گ»قهستان«به » خراسان«نانی، هجوم ملخ از سر و سامانی، بیاست. بی

در روزگاري که گندم به بهاي ایمان و نرخ جان نفروشند. گرانی بار معیشت را بر دوش فقیران و محتاجان بر گُردة خود 

   )131: 1371 (مقدمه)، افتد. (نزاري،به رنج می» قهستان«یابد و از گزند ملخ بر ملک می
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  کشد: عار خود، این واقعه را این گونه به تصویر میاشدیوان در » حکیم نزاري قهستانی«
  

  گندم کی شود باز به نرخ گل اشنان
  

  رخ از گوهر عمان گندمکه ببرد آب  
  

  نانی جو جو دل منشد ز اندیشۀ بی
  

  سر و سامان گندمست مرا بیزآن که کرده ا  
  

  نان و ایمان نه در افواه خالیق باشد
  

  ایمان گندمفروشند و نیابند به می  
  

  ملخی خرد برآمد ز خراسان و بخورد
  

  محابا همۀ ملک قهستان گندم...بی  
  

  چون بود حادثه مستولی و آفت غالب
  

  گر به جان نیز بیابی بود ارزان گندم...   
  

  

  )131: 1371(نزاري قهستانی،                                                                                                     
  

کند و پیامدهاي آن را که خرابی کشت و زرع و یاد می» بیرجند«در قصیدة دیگري، از هجوم آفت ملخ در » حکیم نزاري«

     کشد:بار به شکلی طنزگونه به تصویر میمردم است، این در پیِ آن فریاد و فغان

  چه دهم شرح بیرجند و ملخ
  

  از سیه رود خود مپرس اي اخ  
  

  بیرجندي چو بوستان ارم
  

  از ملخ شد چو بوم شوره و شخ  
  

  هم چو امواج بحر لشکرشان
  

  متعاقب همی رسد دخ دخ  
  

  از بس افغان و ناله و فریاد
  

  گرفت پلخمردمان را فرو   
  

  از حبوبات در همه کشمان
  

  نیست چندان که در کشند به فخ...  
  

                                  

  ) 150(همان:                                                                                                                            

  ه. ق. 8اواسط قرن قحطی ساوه،  -1-11

دهد. این واقعه در اي وجود دارد که در آن شاعر، خبر از قحطی و وبا  در ساوه می، هم قصیده»سلمان ساوجی«در دیوانِ 

گوید، سپس اوضاع ه. ق. اتفاق افتاده، ولی تاریخ دقیق آن مشخص نیست. شاعر ابتدا از آبادانی شهر سخن می 8اواسط قرن 

 کشد. تا زمان سرودن این شعر ظاهراً سه سال این قحطی و وبا ادامه داشتهز وقوع قحطی را به تصویر مینامناسب شهر، بعد ا

  است:

  ساوه شهري بود، بل بحري پر از گوهر که بود
  

  اصل او را معجز مولود احمد یادگار...  
  

  در شمال فصل تابستان او، برد شتا
  

  در مزاج آذر و آبان او، لطف بهار  
  

  یشی در او نابوده جز در زلف دوستهیچ تشو
  

  هیچ بیماري در او ناخفته الّا چشم یار...  
  

  بود از خوبی سوادش چون سواد خال جمع
  

  وز پریشانی شده چون زلف خوبان تتار  
  

  اي بینی چو دریا در تموج ز اضطراببقعه
  

  مردمی در وي چو در دریا غریق اضطرار  
  

  حضرت به شرحاست گفتن در چنین عین گستاخی
  

  و پار آنچه در وي رفت از قحط و وبا پیرار  
  

  قوتی چو شمعقحط تا حدي که مرد از فرط بی
  

  چشم خود را سوختی در آتش و بردي به کار  
  

  هاي رود زنشب همه شب تا سحر بر ناله
  

  کشد از کاسۀ سر چون عقارخون شوهر می  
  

  گرفتهر دم از شوق سر پستان مادر می
  

  خوار... آلوده طفل شیردهان پیکان خوندر   
  

  

 )103-102: 1376(سلمان،                                                                                                      
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  زلزله  -2

  ه. ق. 2زلزله سیستان، اوایل قرن  -2-1

بویژه مرکز آن والیت، شهر » سیستان«اي بی مانند والیت ق) زمین لرزه(ه.  120تا  111در فاصلۀ زمانی بین سالهاي 

و اندر والیت «خوانیم: دربارة این واقعه میتاریخ سیستان  ). در130:1370 و ملویل ، را ویران کرد (ر. ك. امبرسز»زرنگ«

شود، ). چنان که مالحظه می137: 1366(تاریخ سیستان، » عبداهللا بن بالل به سیستان زلزلۀ صعب آمد که کس چنان ندیده بود

ها و میزان خرابی است. از شمار کشتهکه کسی مانند آن را ندیدهاست، جز ایننشدهدربارة این زمین لرزه توضیح چندانی داده

  خبري نیست.

  ه. ق. 4زمین لرزة نسا، اواسط قرن  -2-2

تن کشته برجاي نهاد  5000بسیاري را ویران کرد و بیش از ، روستاهاي »نسا«اي در منطقۀ (ه. ق) زمین لرزه 331در سال 

  خوانیم:،  درمورد این حادثه چنین میزین االخبار). در 136: 1370(ر. ك. امبرسز و ملویل، 

ها را ویران کرد، و ]، زلزله خاست به ناحیت نسا، و بسیار ده331و اندر ذي الحجه سنه احدي و ثلثین و ثلث مائه [«

- لرزه نیز به ویرانی روستاها که در واقع جزو آسیب). این زمین340:1363(گردیزي،» پنچ هزار مردم زیر گل شدند افزون از

  خورد.است. توضیح بیشتري در این حادثه به چشم نمیپذیرترین نقاط بوده و کشته شدن پنج هزار نفر انجامیده

  ه. ق. 5زلزلۀ تبریز، اواسط قرن  -2-3

ها و تلفات فراوانی رخ داد که بخشی از شهر را کامالً ویران کرد و خرابی» تبریز«زمین لرزة مهیبی در  (ه. ق) 434در سال 

 سفرنامۀ ناصر خسروآدمی را به کام مرگ کشانده ئاست. این واقعه در  40000شود اي که گفته میبرجاي گذاشت، به گونه

ه افتاد، شبِ پنجشنبه هفدهم ربیع االول سنۀ اربع و ثالثین و اربع مرا حکایت کردند که بدین شهر زلزل«گونه نقل شده: این

)، و در ایام مسترقه بود و پس از نمازِ خفتن. بعضی از شهر خراب شده بود و بعضی دیگر را آسیبی نرسیده بود. و 434مائه (

مشهور قرن پنجم، از وقوع  ). قطران تبریزي، سرایندة71: 1366(ناصر خسرو، » گفتند چهل هزار آدمی هالك شده بودند

کند. قصیدة اول در مدح شود و در دو قصیدة طوالنی، این واقعه را توصیف میچنین رویدادي در زادگاه خویش متأثر می

ترسیم  خواننده براي را زلزله وقوع از پیش تبریز ابتدا شاعر ابونصر ممالن (از پادشاهان آذربایجان و ممدوحان شاعر) است.

نبود و مردم این شهر همه با ناز و کام دلِ » تبریز«که در همۀ دنیا از لحاظ امنیت، زیبایی و دارایی، شهري مانند ینکند، امی

  بودند: خود، هر کس به کاري مشغول

  تر از تبریزنبود شهر در همه آفاق خوش
  

  به ایمنی و به مال و به نیکویی و جمال  
  

  ز ناز و نوش همه خلق بود نوشانوش
  

  خلق و مال همه شهر بود ماالمال ز  
  

  در او به کام دل خویش هر کسی مشغول
  

  امیر و بنده و ساالر و فاضل و مفضال  
  

  )209-208: 1362(قطران،                                                                                          

هایی که از شود. خانهها مینابوديِ گیاهان و به حرکت درآمدنِ کوهوقوع زلزله باعث شکافته شدنِ زمین، 

رسید ها به هالل ماه میریزند. درختانِ تنومندي که شاخ آنبلندي و عظمت سر به آسمان داشتند، فرومی

ی اند و جز ناله و اندوه مرهمضعیف شده بسیار نیز بازمانده شود. مردمنمی دیده هاآن از اثري اکنون هیچ

دهد. بدتر از این،هر لحظه داري نمیکس، دیگري را دلاند و هیچندارند. همۀ مردم از این واقعه رنج دیده

  آید:زمین به لرزه درمی
  

  دریده گشت زمین و خمیده گشت نبات
  

  دمنده گشت بخار و رونده گشت جبال  
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  )   210-209: 1362(قطران،                                                                                                    

و پسرش است. شاعر همانند قصیدة اول، با ابیاتی غرّا، چشم اندازي از شکوه و » ابونصر ممالن«قصیده دوم نیز در مدح 

  پردازد:کشد. و سپس به توصیف ویرانی شهر میر میبه تصوی» تبریز«آبادانی 

  شهري به دو صد سال برآورده به گردون
  

  

  خلقی به دو صد سال در او ساخته ایوان
  

  مردمش همه دست کشیده از بر پروین
  

  باروش همه بار کشید از سر کیوان  
  

  ردهــت مـــساع ه گشت به یکـــلق همــــآن خ
  

  ه یکساعت ویرانــشت بـــمه گـــهر هـــو آن ش  

  )249(همان:                                         
  

رود. کسانی شوند و بسیار خانۀ مجلل، مانند روضۀ رضوان، به قعر زمین فرو میزیبارویان در خاك به ساعتی مدفون می

فروشند. شهري اي نان، جان و تن خود را میتکهخاطر اي پر از نعمت و دکانی پر از مال و ثروت داشتند، امروز بهکه خانه

  برند:که پر از نان و آب بود، حاال مردمش در گرسنگی و تشنگی به سر می
      

  

  شان بد همه خانهکه پر از نعمتآنان
  

  شان بد همه دکّانکه پر از خواستهآنان  
  

  امروز همی تن بفروشند به یک دانگ
  

  یک نان و امروز همی جان بفروشند به  
  

  شهري همه پر نان و در او خلق گرسنه
  

  جائی همه پر آب و در او مردم عطشان  
  

  )249(همان:                                                                                                                        
  

اند در و رنج این مصیبت رهایی پیدا کردند ولی کسانی که زنده مانده گوید: آنان که از بین رفتند از دردقطران می

خراشند و پشت دست خود را با برند. بازماندگان از درد و رنج، روي خود را با چنگ میغم و اندوه به سر می

  )250گزند. (همان:ها میدندان
  

مانند روز قیامت، هیچ کس به فکرِ  قدر بود کهگوید: شدت این حادثه آنشاعر در این بخش از قصیده می

کرد. پیش از این واقعه هیچ کس در همۀ دنیا دیگري نبود. حتی مادر از فرزندش و عاشق از معشوقش یاد نمی

  اي را ندیده و نشنیده بود: همانند این، زلزله
  

  مادر ز فزع یاد نیاورد ز فرزند
  

  عاشق ز جزع یاد نیاورد ز جانان  
  

  نه همی خورد غم اینچون روز جزا آن 
  

  خورد غم آنچون روز پسین این نه همی  
  

  جامگی امروزنانی و بیو از انده بی
  

  آجال چو آمالش نمانده شده انسان؟  
  

  گه که پدیده آمده عالم را بنیادزآن
  

  گه که پدید آمده گیتی را بنیانزآن  
  

  این زلزله نشنید کس اندر همه گیتی

  

  وین ولوله نادید کس اندر همه کیهان..   

  )250: 1362(قطران،                                      

  بسا سرا که بامش همی بسود فلک
  

  بسا درخت که شاخش همی بسود هالل  
  

  یکی نبود که گوید به دیگري که مموي
  

  یکی نبود که گوید به دیگري که منال  
  

  ز رفتگان نشنیدم کنون یکی پیغام
  

  ز ماندگان نبینم کنون بها و جمال  
  

  گذشت خواري لیک این از آن بود بدتر
  

  که هر زمان به زمین اندر اوفتد زلزال  
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در تبریز  434ربیع الثانی  17زمین لرزة فاجعه در اواخر عصر پنجشنبه «خوانیم: می تاریخ زمین لرزه هاي ایراندر کتاب 

تن جان خود را از دست  40000آسیبی ندید. گفته شده است که روي داد. بخشی از شهر کامالً ویران شد و بخشی از آن 

  ).138: 1370(امبرسز و ملویل، » دادند

  ه. ق. 6زلزلۀ همدان، اواخر قرن  -2-4

» همدان«هنگامی که در » اثیر«پردازد. می» همدان«اي در اي وجود دارد که به توصیف زلزله، قصیده»اثیر اومانی«در دیوان 

کند. بر اساس توصیف وي، این واقعه در فصل زمستان رخ بوده است، زلزلۀ بزرگی را تجربه می» هاالدولهالءع«در دربارِ 

  است:از بین رفتنِ بسیاري از مردم شده داده، عواقب آن تا دو هفته ادامه یافته و باعث

  عجب مدار که گوي زمینِ بی سر و پا
  

  چو جرم چرخ بجنبد به مقتضاي قضا...  
  

  این دو هفته که شد جنبش زمین دیديدر 
  

  که خون خلق هدر کرده بود و خانه هبا...  
  

  نهیب زلزله و جنبش پیاپی او
  

  چنان ز جایگه خود ببرده بود مرا  
  

  کردمکه شب ز سیر ستاره خیال می
  

  که چرخ را مگر از هم شود اجزا...  
  

  ز بیم، زهرة کوه آب گشت چون ناگاه
  

  رسیدش این آوا...به گوش صخرة صما   
  

  ) 157-154: 1390(اثیر اومانی،                                                                                                 

لرزة نیرومندي در همدان «است: اي نشده، این واقعه ثبت شده ولی به جزئیات آن اشارههاي ایرانتاریخ زمین لرزهدر 

اي که این رویداد در آن ثبت شده است شد... این یک رویداد محلی بود که در شهر بیم و هراس برانگیخت... زمینهحس 

  ).492و  143: 1370(امبرسز و ملویل، » کندمعین می 1192تا ژوئن  119/ نوامبر 587-588تاریخ آن را در فاصلۀ 

  ه. ق. 7زلزلۀ نیشابور، اوایل قرن  -2-5

باري اتفاق افتاد. بیشتر شهر را خراب کرد، ، زمین لرزة فاجعه»نیشابور«(ه. ق) در ناحیۀ خراسان خاصه شهر  605سال 

  خوانیم: می تاریخ گزیدههاي این زلزله تا دو ماه ادامه داشت .در تلفات زیادي بر جاي گذاشت و پس لرزه

که از روزي چند بار زلزله بود؛ چنانو ماه پیاپی هر شبانه]، در نیشابور زلزلۀ عظیم افتاد. د605در سنۀ خمس و ستمائه [«

  ).490: 1381(مستوفی، » عمارت اثر نماند به گوشۀ دیگر شهري کردند

باري، که سرتاسرِ بخش بزرگی از ق. زمین لرزة فاجعه 605در سال «هم چنین است:  هاي ایرانتاریخِ زمین لرزهگزارش 

ها در نیشابور توانستند نیشابور را تقریباً به کلی ویران کرد. شمار بسیار اندکی از ساختمانخراسان باختري حس شد، منطقۀ 

ها به مدت دو ماه دنباله داشت و شهر تن کشته شدند. پس لرزه 10000در برابر لرزه ایستادگی کنند... . در مجموع، پیرامونِ 

  )144: 1370ملویل،  (امبرسز و» نیشابور دگر باره بر همان جایگاه ساخته شد

  ه. ق. 7زلزلۀ نیشابور، اواسط قرن  -2-6

افتد که به خرابی زلزلۀ دیگري در نیشابور اتفاق می 605به گزارش حمداهللا مستوفی، شصت و چهارسال بعداز زلزلۀ سال 

انجامد. آن به طول میهاي لرزه(ه.ق) پانزده شبانه روز، پس 669). در زلزلۀ سال 490: 1381شود. (مستوفی، شهر منجرمی

]، به وقت صبح زلزله به 669در نوزدهم صفر سنۀ تسع و ستین و ستمائه [«کند: گونه نقل میاین واقعه را این جامع التواریخ،

ها سنگی بر سنگی بماند، یا در دشتی کلوخی در عرصات که از بیم زلزال در تصور نیامدي که در کوهنیشابور بود، آن چنان

  )665 :1، ج1338اللّه،  الدین فضل(رشید »کردي حرکت زمین ساعت هر روز، شبانه پانزده نگردد. و مدت هوا متفرق

، زمین لرزة فاجعه باري در 669صفر  19در بامداد «کند:چنین روایت می، این واقعه را اینهاي ایرانتاریخ زمین لرزه

تن از مردم از میان رفتند. به همۀ  10000نیشابور روي داد، حومۀ پیشین شهر، شادیاخ و شماري روستا را ویران کرد و 
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» ه دنباله داشتها تقریباً بدون وقفه به مدت دو هفتلرزههاي عمده، از جمله منارة مسجد جامع، زیان رسید. پسساختمان

  ).145: 1370(امبرسز و ملویل، 

  ه. ق. 7زلزلۀ تبریز، اواسط قرن  -2-7

هاي زیادي به حدود چهار ماه ادامه داشت و خسارت رخ داد. این واقعه» تبریز«ه. ق.، زلزلۀ مهیبی در  671زمستانِ سال 

میم زمستان به مروسۀ تبریز زلزلۀ عظیم حادث شد ]، در ص671در شهور سنۀ احدي و سبعین و ستمائه [«مردم وارد ساخت: 

خوانیم: ). در جاي دیگر از این کتاب می665: 1، ج1338(رشیدالدین فضل اللّه، » کردگاه زمین حرکت میو تا چهار ماه، گاه

افتاد و بسیاري از  هاکه سر مناره]، در زمستان به تبریز زلزلۀ سخت حادث شد، چنان671در تاریخ احدي سبعین و ستمائه [«

  ).768-767: 2، جهمان» (ها خراب شدخانه

3- ينزوالت جو  

  ه. ق. 5تگرگ سیستان، اوایل قرن  -3-1

با تگرگ بسیار سنگینی مواجه شد که یکی از پیامدهاي آن تلف شدن پرندگان » سیستان«ه. ق.، والیت  420در سال 

که مرغان اندر زره بسیار بمردند و بگرفتند که بال ایشان سیستان، چنانو اندر سنۀ عشرین تگرگ بسیار آمد به «فراوان بود: 

). بارش تگرگ، هریکی به وزن 361: 1366(تاریخ سیستان، » شکسته بود، و یکی از آن تگرگ برکشیدند ده درم سنگ بود

  است.این منطقه شده ست که به گزارش فوق، بالي جان پرندگاناي اتقریباً ده مثقال در والیت زره سیستان حادثه

 ه. ق. 5سیل غزنین، اوایل قرن   -3-2

ست که از نظر ادبی هم خاص و جالب توجه است. آغاز هاي ناب تاریخی اگزارش سیل در تاریخ بیهقی یکی از بخش

ت دارد.: نماید و در بادي امر از روزي لطیف و به یادماندنی حکایاین گزارش با اصطالحات خاص بیهقی، بسیار دلنشین می

مخاطبی که این حکایت  .»کردکه زمین ترگونه میبارید، چنانروز شنبه نهم ماه رجب میان دو نماز، بارانکی خورد خورد می«

کند، در ادامه سیلی مهیب را درپی داشته باشد. ظاهراً باشد، باور ندارد که بارانک خُردخُردي که زمین را ترگونه می را نخوانده

گروهی از گله داران در میان رود غزنین «اند: اند باران خُردخُرد را زیاد جدي نگرفتهکه در میان رود فرودآمدهدارانی هم گله

بردند، تا جا برخیزید که محال بود بر گذر سیل بودن، فرمان نمیجا بداشته، هرچه گفتند: از آنفرود آمده بودند و گاوان بدان

است و نهفتی تند و خویش را به پاي آن دیوارها افکندند که به محلّت دیه آهنگران پیوستهوار برخاستر شد، کاهلباران قوي

جستند، و هم خطا بود، و بیارامیدند و بر آن جانب رود که سوي افغان شال است بسیار استر سلطانی بسته بودند در میان آن 

» یمن نشسته؛ و آن هم خطا بود، که بر گذر سیل بودند....درختان تا آن دیوارهاي آسیا، و آخرها کشیده و خرپشته زده و ا

  ). 411-410: 1390(بیهقی، 

درخت بسیار از بیخ بکنده می آورد و مغافصه در رسید. گله داران بجستند و جان را گرفتند و « سیل ناگهان از راه رسید: 

گذر تنگ، چون ممکن شدي که آن چنان زغارو چنان استر داران، و سیل گاوان و استران را در ربود و به پل رسید و هم

که آب را گذر نبود و به بام افتاد، مدد سیل هاي پل را بگرفت، چناندرخت و چهارپاي به یک بار بتوانستی گذشت؟ طاق

ید و که به صرافان رسرسید، و آب از فراز رودخانه آهنگ باال داد و در بازارها افتاد، چناندرپیوسته چون لشکر آشفته می

  (همان). » بسیار زیان کرد؛ و بزرگتر هنر آن بود که پل را با دکّانها از جاي بکند و آب راه یافت.

اي هایی که سیل با خود آورد، عدهآورد. اما از طال و نقره و لباسبه گواه بیهقی، این سیل خسارت بسیار زیادي به بار 

چنان زیان کرد که در حساب هیچ شمارگیر نیاید... و از چند ثقۀ زاولی  و این سیل بزرگ مردمان را«بینوا به نوا رسیدند: 
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جا افکنده بود، و خداي، یافتند که سیل آنکه سیل بنشست، مردمان زر و سیم و جامۀ تباه شده میشنودم که پس از آن

دیدند، برخی گرسنه  اي خسارت(همان). در این سیل مهیب عده» عزَّوجلّ، تواند دانست که به گرسنگان چه رسید از نعمت

  شد اما نیکوکاران به جاي آن پلی دیگر بناکردند. هم به نوایی رسیدند. پل عظیم شهر ویران

  ه. ق. 7سیل سیستان، اواسط قرن  -3-3

را در بر گرفت، به طوري که به مدت سه ماه مردم با کشتی رفت » سیستان«(ه. ق) سیالب بسیار مهیبی والیت  641سال 

که در آمدن سیالب در والیت سیستان چنان«کردند. این سیالب تلفات و خسارات فراوانی را به مردم وارد کرد: آمد میو 

رفت و در طرف مغرب تا بیابان سر کندة کرمان آب داشت، و در طرف مشرق کنارة خندق و حوالی شهر یک نیزه باال آب می

ه، و در جنوب تا حدود مکران، بدین منوال آب بود، و از شهر مدت سه ماه بر تا پاي کوه دزدان، و در شمال تا پاي کوه فرا

باید شد، و درین مدت در خندق هشت مرد غرق شدند، و در حوالی والیت درین سیالب قرب سیصد آدمی از مرد کشتی می

هم ماه شوال در سال ششصد و و زن و بسیار چهار پاي هالك گشتند، و اغلب غلّۀ سیستان را آب ببرد، در روز آدینه نوزد

  ). 398: 1366(تاریخ سیستان، » چهل و یکی

  ه. ق. 6سرماي همدان در اواسط قرن  -3-4

به سمت همدان » ساوه«، پادشاه از »ارسالن بن طغرل بن محمد بن ملکشاه سلجوقی«(ه.ق) و زمان سلطنت  569در سال  

به این واقعه این چنین  الصدورهراححرکت کرد. بین راه به علت سرماي شدید تعداد انبوهی از لشکریان از بین رفتند. در 

(راوندي، » ز ساوه روي به همدان نهاد و بسیار خلق از سرما هالك شدندو سلطان (ارسالن بن طغرل) ا«شود: اشاره می

1364 :296.(  

  برف اصفهان، زمان کمال الدین اسماعیل -3-5

(ه.  568کمال الدین اسمعیل قصیده سراي اواخر قرن ششم و ثلث اول قرن هفتم است که تاریخ والدت وي حدود سال 

اي طوالنی که با ان حملۀ مغول به اصفهان) گزارش شده است. شاعر در قصیده(ه. ق) (زم 635ق) و تاریخ وفات وي سال 

پردازد؛ ولی سال دقیق این رویداد است، می» اصفهان«سروده، به این واقعه که حاکی از بارش شدید برف در » برف«ردیف 

اعد و ممدوح شاعر است، که پس از از امراي آل ص، »رکن الدین صاعد«جا که سرودة مذکور در مدح معلوم نیست. اما از آن

است. او ابتدا از چگونگی بارش برف (ه. ق) بوده 625(ه. ق) به قتل رسیده، لذا زمان وقوع این رخداد پیش از سال  625سال 

  گوید:سخن می
   

  سان نشان برفهرگز کسی نداد بدین
  

  ایست زمین در دهان برفگویی که لقمه  
  

  تعبیه است مانند پنبه دانه که در پنبه
  

  هاست نهان در میان برفاجرام کوه  
  

  ناگه فتاد لرزه بر اطراف روزگار
  

  از چه؟ ز بیم تاختن ناگهان برف  
  

  گشتند نا امید همه جانور ز جان
  

  با جان کوهسار چو پیوست جان برف  
  

  )408-407: 1348(کمال الدین اسماعیل،                                                                          

ها را داند که از شدت سنگینی در و دیوار خانهبه تعبیر کمال اسماعیل آیا برف راه و رسم عدالت نمی

  گذارد:نفرین خود بی نصیب نمیکند؟! او در پایان این مهمان سرد و گران را از خراب می
  

  از بس که سر به خانه هرکس فرو برد
  

  
  

  مزه شد میهمان برفسرد و گران و بی
  

  گرچه سپید کرد همه خان و مان ما

  

  یا رب سیاه باد همه خان و مان برف  

  (همان)                                      
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گذارد این است که برف و سرما براي کسی که در می نکتۀ دیگري که کمال اسماعیل بر آن انگشت

بخش و زیباست، اما براي او و افرادي مثل او که در تنگدستی بسر کند، شاديتنعم و رفاه زندگی می

  اي نیست:آور هیچ شادمانیبرند و عائلۀ بسیار دارند، برف پیاممی
  

  خانه تهی ز چیز و مأل از خورندگان
  

  از ناودان برف خوردآبی به ریق می  
  

  هر لحظه دست چرخ به خروارها نمک
  

  بپراکند بدین دل ریش از امان برف  
  

  دلتنگ و بی نوا چو بطان بر کنار آب
  

  خلقی نشسته ایم کران تا کران برف  
  

  

  گر قوتم بدي ز پی قرص آفتاب

  

  

  

  

  بر   بام    چرخ   رفتمی   از   نردبان   برف ... 

  )408: 1348(کمال الدین اسماعیل،               
  

  ه. ق. 7برف اصفهان، اوایل قرن  -3-6

خجند بود و بعد از ، از شاعران قرن هفتم (ه. ق) ابتدا در اصفهان مداح آل»نظام الدین محمود قمر اصفهانی«ملک الشعرا 

به مدح اتابکان سلغري فارس و امیران کرمان و ، گاه ثانوي خوداقامت ،غلبۀ مغوالن بر آن سامان به فارس رفت و در شیراز

اي با ردیف برف وجود دارد که حاکی از بارش شدید برف در وزیران آنان اشتغال ورزید. در دیوان این شاعر نیز قصیده

روز، چهار برف سنگین است. زمان دقیق این واقعه مشخص نیست اما به گفتۀ شاعر در فصل پاییز به مدت سه » اصفهان«

  است:باریده که زندگی مردم را مختل کرده

  هم فکنده است مرا کار و بار برفبر
  

  دهد از اضطرار برفپیش و پسم نمی  
  

  بافنده گشت ابر و زمین گشت کارگاه
  

  اي ببافت همه پود و تار برفتا جامه  
  

  بازیگر زمانه دگر در خزان نمود
  

  شاخسار برفشکل بهار بر سر هر   
  

  زند نوابر شاخ سرو فاخته کم می
  

  تا یخ کشید بر طرف جویبار برف  
  

  فصل خزان و برگ رزان بین هنوز سبز
  

  در مدت سه روز ببارید چار برف....  
  

  ) 114: 1363ی،(قمر اصفهان                                                                                                  
  

  ه. ق. 7برف اسدآباد، اوایل قرن  -3-7

لشکرکشی کند. در فصل پاییز » بغداد«به جانب » همدان«، تصمیم گرفت از »سعید محمد«(ه. ق) سلطان  7در اوایل قرن 

قدر زیاد بود که افراد زیادي از بین رفتند و ، او و سپاهیانش گرفتار برف شدیدي شدند. شدت برف و سرما آن»اسدآباد«در 

سلطان از همدان متوجه بغداد شد. چون به «کند: گونه نقل می، واقعۀ مذکور را اینتاریخ جهانگشاهمۀ چهارپایان تلف شدند. 

فزع اکبر تازي کرد و از تیر باران برف شمشیر بازي در آن شب روز ترك آباد رسید هنگام فصل خریف بود بزك دياسد

زمهریر معاینه دیدند مردم بسیار در زیر آن  مشاهده نمودند و از اسنّۀ سرما و باد که هیچ جوشن دافع آن نتوانست بود اهوال

  ).98: 2، ج1385(جوینی، » سپري شدند و از چهارپاي خود اثري نماند و در دست عزیمت و حسرت و ندامت باقی ماند

  ه. ق 7برف شفورقان، اواسط قرن  -3-8

 هفت »شفورقان«(ه. ق) هنگامِ فصل زمستان منطقۀ  7به جانب بالد غربی، در اواسط قرن » هالکوخان«در زمانِ حرکت ،

اي بود که در این منطقه، چهارپایان زیادي تلف شدند: برف و سرما، به اندازه شدت شد. سنگین برفی گرفتار، شبانه روز متوالی

به مرغزار شفورقان نزول کردند، بر عزم آنکه زیادت مقامی نیفتد خود روز عید اضحی برف  روز دیگر از آنجا کوچ کردند و«

کشید و برودت هوا و شدت سرما به نپذیرفت و آن زمستان دراز در آن بقاع انقشاع میغاز متواتر روز هفت نزول کرد و تا

  ).100: 3، ج1385(جوینی، » چهارپاي بسیار تلف شد حدي انجامید که تمام اقالیم حکم بالد الثّلج گرفت و از شدت برودت



 1397 بهار ،بیست و شش، شمارة هشتم، سال مطالعات زبان و ادبیات غناییتخصصی  - فصلنامۀ علمی /32

  هابیماري -4

  وبا -4-1

  ه. ق. 2وباي سیستان، اوایل قرن   -4-1-1

و مردمان را «آورد: وجود وبا و سرمایی سخت پیش آمد که تلفات فراوانی به » سیستان«(ه. ق) در والیت  127در سال 

ها خشک شد که درختان و رزان و میوهسرما صعب پیش آمد به سیستان چنان]، 127اندرین سال سنۀ سبع و عشرین و مائه [

  ).190: 1366(تاریخ سیستان، » و مرگی و وبا صعب بود

  ه. ق. 5وباي سیستان، اوایل قرن  - 2- 1- 4 

  ).358(همان: » ]، وبا بزرگ افتاد به سیستان و مردم بسیار مردند401و اندر سنۀ احدي و اربعمائه [«

  ه. ق. 6وبا در زمان پادشاهی ارسالن بن طغرل، اواسط قرن  -4-1-3

]، والدة سلطان در میان زمستان از آذربایجان به همدان آمد...، رنجوري 569در آخر سنۀ تسع[و ستین و خمس مایۀ]، [«

ارس آمد و وباي در سلطان دراز کشید و از قلعۀ کیلیا بادوِن آمد و همچنان رنجور بود، و بعد از مدت چهل روز به کنار 

). در 299-298: 1364(ابن راوندي، » لشکر افتاد، که از صد تن یکی درست نماند و بسیار خالیق در آن وباي هالك شدند

 پادشاه، اي که از هر صد نفر از سپاه و لشکریاناین وباي هولناك شیوع پیدا کرد. به گونه» ارسالن سلجوقی«زمان پادشاهی 

  درنبردند. به سالم جان هم نفر یک حتی

  ه. ق. 7وبا و سرخچۀ شیراز، اواخر قرن  -4-1-4

چون بهار فرا رسید از پی آن قحط، وبایی عظیم به ظهور پیوست و بر آن سرخچه هم مزید «خوانیم: می وصافتاریخ  در

وصاف، تاریخ » (گذشتندشد و اطباء از معالجه عاجز شدند. در شیراز و حوالی آن زیاده از پنجاه هزار کس بدین دو علت در

سالی گردید. در پیِ و حوالی آن گرفتار قحطی و خشک» شیراز«اشاره شد،  که طورهمان ق). (ه 698). بهار سال 197: 1372

هزار آدمی را به کام  50000و حوالی آن، بیش از » شیراز«آن قحطی، مردم این دیار، به وبا و سرخچه مبتال شدند. این بالیا در 

  اند. کشته شدن بیش از پنجاه هزار نفر دراثر بیماري وبا و سرخچه در نوع خود اسفبار و قابل تأمل است.کشمرگ 

  عفونت -4-2

  ه. ق. 6عفونت هوا در ري، اواخر قرن  -4-2-1

، 1389(جوینی، » او تابستان در حدود ري مقام فرمود. از عفونت هوا و ناسازگاري آب بسیاري از لشکر او هالك گشتند«

بودند،به علت اقامت کرده» ري«، که با لشکریانش در حوالی شهر »سلطان تکش خوارزمشاه«،» جوینی«). به گزارش 29: 2ج

  است.(ه. ق) اتفاق افتاده 6لشکریانش، از بین رفتند. این بال در اواخر قرن  از زیادي بسیار تعداد عفونت هوا و ناسازگاري آب،

  ه. ق. 7ل قرن عفونت هوايِ مکران، اوای -4-2-2

حرکت کرد که در » کرمان«به سمت » هندوستان«(ه. ق) همراه با سپاهش از  7، نیز در ربع اول قرن »الدینسلطان جالل«

سلطان از آنجا بر راه مکران برفت. از «به علت عفونت هواي مخالف، تعدادي از سپاهیان وي از بین رفتند.:» مکران«ناحیه 

  ).149: 2، ج1389(جوینی، » از لشکر سلطان هالك شدندعفونت هواي مخالف مبالغی 

  ه.ق. 7عفونت گرمسیري در شهر خبیص، اواسط قرن  -4-2-3

، (از روستاهاي فیروزآباد فارس) به علت بیماري »خبیص«در شهر » محمود الدینرکن«در زمان سلطنت شاه معظم 

اي و شهر خبیص را باره«گردد: این حادثه چنین روایت می تاریخ سیستانعفونت گرمسیري، افراد زیادي از بین رفتند. در 

بساخت و خندقی فرو برد، در آن سال به سبب عفونت گرمسیري در آن والیت بیماري صعب روي نمود، و خلقی بیمار 

  ).411: 1366تاریخ سیستان، » ( گشت، و بیشتر مردم بمردند



 33/ بازتاب روحی و روانی بالیاي طبیعی در متون ادبی قرن چهارم تا هشتم هجري

 

 

  گیرينتیجه

توان به بالیاي طبیعی اشاره وقایع می این ترینِمهم از اند؛شده گرفتار شماريمهمِ بی وقایع به تاریخ مردم کشورِ ما، در طول

کرد. هر کدام از این رویدادها به تنهایی باعث از بین رفتن بسیاري از مردم و چهارپایان، مهاجرت از شهرها، گرانی ، کمبود 

است. این که در روزگار سختی عاشق به معشوق خود و  مایحتاج زندگی، و به هم خوردن اوضاع روحی و روانی مردم شده

مادر به فرزند خود نیز رحم نکند، گواه گذشتن روزهاي سخت بر مردم است وگرنه در روزهاي مشابه با سختی و رنج کمتر، 

، قحطی نسبت کردند. در آثار ادبی این دورهنوعان خود دستگیري میمردمان به دلخواه خود یا حتی امر حاکمان دلسوز، از هم

تر رود علت توجه بیشترِ شاعران و نویسندگان به قحطی، طوالنیاست. احتمال می بازتاب بیشتري داشته طبیعی بالیاي به سایر

که چون قحطی نسبت اند؛ یا اینسایر بالیاي طبیعی، مردم زمان بیشتري گرفتار آن بوده به نسبت که بودن ِزمان این واقعه است

رویداد  این به اشاره با نویسندگان و شاعران، اندبیشتر قابل پیشگیري بوده و عوامل انسانی در وقوع آن دخیل بوده بالیا، سایر به

اند حکومت وقت را هم مورد نقد قرار بدهند. نحوة توجه و اشارة شاعران و نویسندگان هم به این در متون خود، خواسته

ه صورت احساسی و غیرمستقیم و متون نثر به صورت مستقیم و با ذکر جزئیات وقایع با هم متفاوت است. متون نظم بیشتر ب

اند. بازتابِ این وقایع در متون ادبی، صرفاً به خاطر جنبۀ توصیفیِ آن نیست؛ بلکه در این وقـایع را به رشتۀ تحـریر درآورده

مایان کردنِ عملکرد حاکمان ناالیق، این وقایع را از موارد، ادیبان جهت انتقاد از حکومت و اوضاع حاکم بر جامعه و ن بسیاري

بار و متون  30مورد از وقایع مهم تاریخی مورد بررسی قرار گرفت، که متون نظم  52 در کل این پژوهشاند.به تصویر کشیده

وقایع توجه بیشتري فردوسی نسبت به سایر متون، به این  شاهنامۀ نظم متون بین اند. دربار به این وقایع اشاره کرده 60نثر 

  سایر متون نثر از اهمیت بیشتري برخوردارند. االخبار گردیزي و تاریخ بلعمی نسبت بهداشته است؛ در بین متون نثر نیز زین

  

دورة 

  تاریخی

  بالیاي طبیعی

 بیماري ها نزوالت جوي زمین لرزه قحطی

دورة 

  ساسانیان

در زمان پادشاهی پیروز 

 م.460اول، سال 
- - - 

 - - 120 - 111سیستان سال - ه. ق. 2قرن 

 227وباي سیستان سال   - - 220سیستان سال  ه. ق. 3قرن 

 -  - 331نسا سال  - ه. ق. 4قرن 

ه.   5قرن 

 ق.

 400سیستان سال

  431خراسان سال

  442اصفهان سال 

 434تبریز سال 
سیل  420تگرگ سیستان سال 

 422غزنین سال 
 401وباي سیستان سال

 ه. ق. 6قرن 

 --- اصفهان سال

  524سمرقند سال

  --- اومان سال 

 --- همدان سال 
 569سرما حوالی همدان سال

  --- برف اصفهان سال 

عفونت هواي  569وبا سال  

 --- ري سال 

 ه. ق. 7قرن 
  698فارس سال 

  -قهستان وبیرجند 

نیشابور سال  605نیشابور سال 

 671تبریز سال  669

 --- برف اسدآباد  سال 

  --- برف شفورقان سال 

  سیل سیستان

  641سال 

 وبا و سرخچۀ شیراز

  698سال 

  عفونت هواي مکران

  --- سال 

عفونت گرمسیري در شهر 

  --- خبیص  سال 

 -  - -  ---- ساوه سال  ه. ق. 8قرن 
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