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کز ره میانه متمرخاورمیانه دو مطالعات خودرا بر تاریخ اجتماعی است که مورخ برجسته در مایکل والترز دالس

به ارستان های بیمریشه و ،جنون، جذام، طاعوندر خصوص ددی در حوزه پزشکی . از او آثار متعنموده است

نون در جامعه تاریخ ج»دو اثر . های پژوهشی بعدی را مهیا ساخته استگار مانده که هریک زمینه فعالیتیاد

ه چاپ شده و هردو بتوسط همین مترجم به فارسی برگردانده  «ن اسالمیدطاعون وافول تم»و  «اسالمی

ه است در خاورمیانه دوره میان مرگ سیاه «طاعون وافول تمدن اسالمی»ی. موضوع محوردوم رسیده است

تاریخ مکتوب  آغازهای همه گیر از -مده از بیماریتحوالت اجتماعی بر آ آثار وولی در واقع مروری است بر 

ل تشکیل کتاب از یک مقدمه وهفت فص.چهاردهم پاندمی )جهان گیری( در قرن تا زمان وقوعها همه گیری

یادی به ز نیز توضیحات ای نگاشته و مسائل فنی مرتبط به بیماری ومترجم نیز در هرچاپ مقدمه وشده 

 افزوده است.در چاپ دوم شکل پاورقی 

ا گرد آوری نموده ریج زمانه راباورهای ها و دیدگاه، نظرات ،ش ابعاد مختلفآثاردیگر در این اثر مانند دالس 

. ون داردسوم در خصوص بیماری طاعپزشکی مرهای نظریهنیز وپیشین  یهامه گیریودر ابتدا نگاهی به ه

یا این که  ونادرستی در خصوص این بیماری وجود داشته  دهد که باورهای در این نگاه اجمالی نشان میوی

دانش کنونی  . این نگاه مسائل فنی بیماری و انطباق آن باگذر زمان تغییرات فاحشی کرده استبیماری در 

شنده ک طاعون که بسیار ریویشکل دهد که گیرد و نشان مین آن که هدف کتاب قرار دهد پی میرا بدو

تاریخی  ای مطالعاتی مرسوم را برمینولوژت از چه زمانی قابل ردیابی است. این بحث عدم انطباق ترسا

وده عین ببا منشاء و علل م مشخصعون ضمن آن که یک بیماری دهد که طانشان می سازد وبرجسته می

برای  «عونشبه طا» و واژه ودر شرق  طاعون های پیشینیان در غرب پیش از دوره مدرنهولی در نوشت است،

جای مانده نا ها در متون بواژگانی که تبیین تمایز آن .رفته استبه کار میها ی همه گیرتوصیف بیماری

 رسد .ممکن به نظر می
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پردازد. این بحث میهای همه گیر در زمینه بیماریغالب مسلمانان  شکل گیری گفتمانبه  همچنیندالس 

 :م نقل شده ومضمون آنها چنین استکه از نبی مکرم اسالاست مستند به سه روایت جریان سازی وی 

 «.به منطقه طاعون زده نروید واز آن خارج نشوید»

 «.رودت و به بهشت میهر کس از امت من به مرض طاعون بمیرد شهید اس»

 «.بیماری برای امت من لطف وبرای دیگران عذاب است»

بر  وکند دهد و تقویت میدری را شکل میق چگونه مباحث قضا و این بیماری دهد کهنشان میدالس 

از پیش موجود  در عمل دو نگاه موازی نسبت به بیماریگذارد. به گفته والتزر، -ان مسلمان تاثیر میمتکلم

که بیماری را معلول علت مادی می : نگاهی بر آمده از پزشکی عرفیشودنهادینه می در اندیشه مسلمانان

دیگری ؛ و با آن مقابله کند ، اقدامات پیشگیری و...مانند گیاه درمانی های متعارفزارکند با ابتالش می داند و

به سخن  .داند...میو ودرمان را توبه وانابه وگاه سحر (دی وجمعیگناه فرکه علت بیماری را ماوراءالطبیعی )این

 هاهای آنو دستاوردش این دو گروه نویسنده تال .ه استی آنان بودهر نحله از جنس باورها شیوه معالجه دیگر

کنند راه که همت می گذاردبه نمایش میرا اندیشمندانی  نیز آراء  کند وها استخراج میالی نسخهرا از البه 

های آزادی محدود سازی قرائت غیر مادی بیماری وسوء استفاده حکام با تمسک به رابطه، در این سومی بیابند. 

؛ عملکردی که بر آمده بسیار تامل بر انگیز است فی و...های خراویج اندیشهاجتماعی به ویژه در مورد زنان، تر

 است . ها و...، امویساسانی، های رومسر نوشت امپراتوریاز ترس تکرار 

. نوردددر می رادیگری های مختلف قسمت شود واز آسیا  شایع می مرگ سیاهدر هرحال در چنین بستری 

کند که نویسنده به تفصیل  بحث می. بردرا از بین میخاورمیانه جمعیت یک چهارم تا یک سوم پاندمی این 

های شود و همچنین نهادنابود می گردده بیماری شایع میمناطقی کنظام تولید صنعتی وکشاورزی چگونه 

 .شوندمتحول می، و نهاد خانواده ، اقتصادی، فرهنگینظامی ،دینی

اسالم ( شرق ) ( وب )مسیحیتنویسنده در فصل پایانی کتاب به مقایسه شیوه مقابله با بیماری در غر

 وهای افراطی شود، برخی از نگرشدهد در خاورمیانه زمینه رشد اقتصادی فراهم نمیپردازد ونشان میمی

و در عین حال تحت تاثیر شود  تقویت می دنیا گریزی وحتی دوری از تشکیل خانواده و فرزند آوری و...

، غربدنیای در  .رسد-می به پایانا عواقب سوء کمتری بیماران ب های دینی تحمل بیماری وآموزه

ه تبع ب و ،مسلمانان ها ومقصر دانستن یهودی به نوعی فرا فکنی ووکنند رشد می «هزاره گرا»های جنبش



ا برجسته ساختن نا کار آمدی نهادهای دینی و پزشکی ب و ؛یابدرواج میهای غیر معقول اقدام خشونت و آن

 شود .ریزی پزشکی مدرن و... منتهی میاقتصادی و پی، شکوفایی به تقویت اندیشه دوره روشنگری

 ( در ایران و19-کووید پس از مرگ سیاه تا شیوع کرونا ) یهامترجم در مقدمه چاپ دوم تاریخ پاندمی

 .ها را مرور نموده استبا آن ای مقابلهرویکرد اندیشه


