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Abstract 

Iran, as the epicenter of earthquakes, has experienced numerous earthquakes and 

aftershocks in different historical eras, including the Safavid period. The significance of 

this catastrophe was such that its report was not neglected by historians and European 

travelogues writers. They recorded the course of the earthquake based on what they 

saw, heard and also adapted from other historical sources. What adds to the importance 

of these reports; was the attitude of these two groups towards the impact that was 

imposed on people's lives during and after the earthquake. In this regard, the present 

study tries to use descriptive-analytical method and data collection in a library manner 

to answer the question of how the occurrence of earthquake in the Safavid period in the 

view of historians and European travelogues writers, could affect people's social life? 

The result of this article shows that in the attitude of historians and European 

travelogues writers, in addition to paying attention to the casualties and destruction of 

people's residential infrastructure, the occurrence of the earthquake could also affect 

people's public thoughts and beliefs. 
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چكيده
هـاي متعـددي را در اعصـار تـاريخي لـرزه  ها و پس لرزه خيز، زمين عنوان كانوني زلزلهايران به 

اي بود كه گزارش آن از مختلف از جمله دورة صفويه تجربه كرد. اهميت وقوع اين بال به گونه
هـا و ها، شـنيده  نويسان اروپايي دور نماند و آنان بر مبناي ديده چشم مورخان ايراني و سفرنامه

كردند. آنچه كه بر اهميت ن اقتباس از ديگر منابع تاريخي، جريان وقوع زلزله را ثبت ميهمچني
افزايد، ديدگاه اين دو گروه به تأثيري بود كه در هنگامة وقوع زلزله و پـس از ها مي اين گزارش

شد. بر همين اساس چگونگي تأثير زلزله بر زندگي مردم در دوره آن بر زندگي مردم تحميل مي
رو را شكل داده است. هدف اين پژوهش آن اسـت كـه بـا روش فويه، مسئله پژوهش پيشص

اي، بدين سؤال پاسخ دهـد كـه از ديـدگاه ها به شيوة كتابخانه توصيفي ـ تحليلي گردآوري داده 
نويسان اروپايي، وقوع زلزله در دورة صفويه چگونـه توانسـته اسـت مورخان ايراني و سفرنامه

دهـد كـه در نگـرش مورخـان ردم را متأثر سازد؟ برآورد اين مقاله نشان ميزندگي اجتماعي م
نويسان اروپايي، وقوع زلزله در دورة صفويه ضمن ايجاد تلفات جاني سـنگين ايراني و سفرنامه

هاي مسكوني بر آرايش فكري، باورها و اعتقادات عمومي مردم نيز تـأثير و تخريب زيرساخت
سترگي گذاشت.
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  مقدمه. 1

هاي تاريخي مختلف، همواره پيونـد عميقـي بـين امـر تاريخنگـاري و       در دوره طرح موضوع:
شاكلة قدرت وجود داشته است. حاصل اين پيوند، منجر به عموميت يافتن اين تصور شـد كـه   

ها و تحوالتي هستند كه عمدتاً با مسائل سياسي مرتبط بوده  منابع تاريخي، بازتاب دهندة جريان
شود، توجه چنداني نشده است. با اين حـال در دلِ   ندگي مردم مربوط ميو دربارة آنچه كه به ز
هاي منحصر به فردي دربارة مسائل اجتماعي از جمله آنچـه كـه زنـدگي     همين اطالعات، داده

ساخت، قابليت رديابي دارند. از جملة اين مسائل، گزارش از وقـوع زلزلـه بـه     مردم را متأثر مي
نويسان اروپايي بر مبنـاي   ست كه بر اساس آن، مورخان و سفرنامهمثابة يك بالي طبيعي بوده ا

هـاي ديگـر متـون تـاريخي بـه روايـت آن        هـا و همچنـين اقتبـاس از گـزارش     ها، شـنيده  ديده
هاي متعددي را در گسترة  هاي تاريخي، زلزله پرداختند. ايرانِ عصر صفوي همانند ديگر دوره مي

ع آن، در گزارشات تاريخي اين دو گروه بازتـاب پيـدا   اش تجربه كرد كه جريان وقو جغرافياي
نويسـان ايرانـي و    افزايد، ميـزان توجـه تـاريخ    ها مي كرده است. آنچه كه بر اهميت اين گزارش

كرد. بـر همـين    نويسان اروپايي به تأثيري بود كه اين بال بر روند زندگي مردم ايجاد مي سفرنامه
رو  جتماعي مردم در دورة صفويه، مسئله پژوهش پـيش اساس، چگونگي تأثير زلزله بر زندگي ا

رو در نظر دارد كه براي تببين موضوع مطرح شده و پرداختن  را شكل داده است. پژوهش پيش
نويسان اروپايي را نسبت به وقوع زلزله در  به مسئلة آن نخست ديدگاه مورخان ايراني و سفرنامه

أثير و پيامدي كه بر ابعاد اجتماعي زندگي مردم دورة صفويه مورد بررسي قرار دهد و سپس به ت
  كرد، بپردازد.  ايجاد مي

نويسـان اروپـايي، وقـوع زلزلـه در دورة صـفويه       در نگاه مورخان و سفرنامهسؤال اصلي: 
  چگونه توانسته است زندگي اجتماعي مردم را تحت تأثير قرار دهد؟

ناپذير، با ايجاد تأثيرات روانـي،   اجتناب: وقوع پديدة زلزله به مثابة يك امر ناگهاني و فرضيه
  كرد. جاني، مالي و غيره، زمينة سرگرداني، پريشاني و آوارگي مردم را فراهم مي

اي،  هـا بـه شـيوة كتابخانـه     اند تا بـا گـردآوري داده   نويسندگان مقاله كوشيده روش تحقيق:
مورخــان ايرانــي و هــاي تــاريخيِ  هــاي مــرتبط بــا زلزلــه در دوره صــفويه را از گــزارش داده
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نويسان اروپايي استخراج و توصيف نمايد و سپس آنان را با رويكردي اجتماعي، مورد  سفرنامه
  تجزيه و تحليل قرار دهد.

  
  پيشينة پژوهش 1.1

هاي ايران و در خالل آن دورة صفويه، توجه تعدادي از پژوهشگران را  لرزه بررسي تاريخ زمين
ز و ملويـل        در باب زلزلهترين اثر  جلب كرده است. جامع هـاي تـاريخي ايـران، توسـط اَمبرِسـ

سامان يافته است. در فصل سوم اين اثر، مؤلفـان  » هاي ايران لرزه تاريخ زمين«) با عنوان 1370(
انـد و در   ها در دوران پـيش و پـس از اسـالم پرداختـه     اي از زلزله به گردآوري و ثبت مجموعه

انـد.   اند نيز ثبـت شـده   هايي كه در دورة صفوي رخ داده لههاي تاريخي مختلف، زلز خالل دوره
در دانشـنامه ايرانيكـا و همچنـين    » زلزلـه « ) در مـدخل   Xavier de Planhol ) (2011پالنهول (
در » ها در ايران گزارش تاريخي زلزله« مدخلي با عنوان  ) در 2011اي از نويسندگان (  مجموعه

انـد. در   هاي تاريخي  در نواحي گوناگون ايران داشـته  ز زلزلههمين دانشنامه، اشاراتي به برخي ا
از زهـرا شـفيعي   » حوادث و بالياي طبيعـي در ايـران عصـر صـفوي    «اي با عنوان  نامه پايان

اي از حوادث و بالياي طبيعي در ايران عصـر صـفوي همچـون قحطـي،      )، به مجموعه1395(
اگانه پرداخته شده است. در فصـلي كـه   زلزله، طاعون، سيل و سرما و برف در قالب فصول جد

مرتبط با زلزله هست، نگارنده به طور مختصر به وقـوع زلزلـه در شـهرهاي مختلـف ايـران و      
جغرافيـاي  «اي بـا عنـوان    ) در مقالـه 1395پيامدهاي آن اشاره داشته است. ميرهادي حسـيني ( 

بـه تبيـين مكـان وقـوع     » اي( از آغاز تا عصر صـفوي)  تاريخي زلزله در ايران: اسناد مهلرزه
) 1399از اسالم تا دوران صفويه پرداخته است. همچنين محمد رضايي (  ها از دوران پيش زلزله

ق) با تاكيد بـر   1210ـ   907پيامدهاي اجتماعي بالياي طبيعي تبريز («اي با عنـوان   در مقاله
دورة صفوي تا ابتـداي   ، به پيامدهاي اجتماعي باليايي اشاره شده است كه از ابتداي »لرزه زمين

دورة قاجار در تبريز رخ داد. در اين اثر، ضمن اشاره به بالياي وبا، طاعون و قحطـي بـه شـش    
  مورد زلزله نيز اشاره شده است. 

رو را با ادبيات پژوهشـيِ ذكـر شـده، متمـايز      پيش  آنچه كه پژوهشجنبة نوآورانه تحقيق: 
هاي صورت گرفته، تنها به وجهي خاص  پژوهشسازد ناظر بر دو نكته است: از يك طرف،  مي

رو را ندارند و از طرفي ديگـر،   از وقوع زلزله اشاره داشته و جامعيت زماني و مكاني مقاله پيش
نويسان اروپـايي،   هاي دسته اول مورخان ايراني و سفرنامه رو ضمن تمركز بر داده پژوهش پيش
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يل وقوع اين بال و نحوة برخورد مردم با زلزله با قرار دادن مردم در كانون روايت، تجزيه و تحل
  را مورد توجه قرار داده است.

  
  نويسان به وقوع زلزله در دورة صفويه . ديدگاه مورخان و سفرنامه2

هاي تاريخي ايران است كه براي شناسايي ابعاد سياسي، اجتمـاعي،   دوره  عصر صفوي از جمله
وسيعي از منابع تاريخي امروزه در اختيار پژوهشگران فرهنگي، اقتصادي و جغرافيايي آن، تنوع 

نويسـان   هاي مختلف ايراني گرفته همچون مورخان و شاعران تا سفرنامه قرار دارد؛ از آثار گروه
كشـيدند. در بـين    هاي آن را ترسيم و به تصوير مي نگاراني كه در اروپا، ايران و مشخصه و نقشه

، نسبت به ثبت پديدة زلزله در 1نويسان اروپايي و سفرنامه هاي مختلف، مورخان ايراني اين گروه
اند. اگرچه رويكرد و نگرش نويسندگان ايـن دو   دورة صفويه، توجه و تمايل بيشتري نشان داده

گروه از وقوع زلزله، ناظر بر توصيفات پراكنده و كلي بوده، امـا بـا در كنـارهم قـرار دادن ايـن      
ري از جريان وقوع اين بال و تأثيري كه بـر زنـدگي مـردم در    توان تصوي ها، تا حدودي مي داده

. در بين گروه مورخان، ميزان توجه به پديدة زلزله را 2كرد را رديابي كرد دورة صفويه ايجاد مي
بندي كرد: بر اساس الگوي اول، برخي از آنان تالش كردند  توان در سه الگوي توصيفي دسته مي

تر به جزئيات  در اثر تأليفي خود دربارة زلزله، به صورت مفصلتا با اختصاص عنواني جداگانة 
وقوع زلزله در مناطق گوناگون ايران در دورة صفوي اشاره كننـد. از جملـه پيـروان ايـن الگـو      

ايراد مقدمات در بيان وقوع حادثه زلزله « توان به خواندمير اشاره كرد كه در عبارتي با عنوان  مي
به شرح و تفصـيل زلزلـه در منطقـة قـائن     » غرايب ايام از واقعات  در بعضي از واليت قائن و
). نطنزي نيز از الگويي مشابه براي توصيف وقوع برخـي  231: 1370پرداخته است (خواندمير، 

ذكر بعضي از وقايع روزگار و حوادث ليل « ها استفاده كرده است و عنواني را با عبارت  از زلزله
در اثرش اختصاص داده كه ضمن اشاره به وقوع باليايي » االختصارااليجاز و  و نهار علي سيبل

همچون سيل و بادهاي تند، به شرح وقوع چندين زلزله در مناطق گوناگون ايران اشـاره داشـته   
اي خطـي كـه در كتابخانـة     ). همچنـين در نسـخه  534ـ   528:  1373اي نطنزي،  است (افوشته

نويسندة آن در قالب يك برگ به صورت مفصل و بـا  شود،  مركزي دانشگاه تهران نگهداري مي
ه.ق كه با تكاپوهاي افغانان در شرق  1133ذكر جزئيات، به شرح و تفصيل زلزلة تبريز در سال 

ايران مصادف بود، اشاره داشته است (نسخه خطي مجموعه سه رساله، كتابخانه مركزي دانشگاه 
ترين مشخصة پيروان اين الگو، توجه به شرح ). از آنجايي كه مهم67، برگ 5677تهران، شماره 



 207   )ياسر مالزئيو  بخش عظيم شه( ... هاي بالي زلزله در ايران دورة صفويه و پيامد

 

تري دربارة چگونگي  تر و كامل تر، منسجم هاي جزئي و تفصيل زلزله بوده است، به تَبع گزارش
  تأثير اين بال بر زندگي مردم ارائه شده است. 

پيروان الگوي دوم، آن دسته از مورخاني بودند كه در خالل ذكر وقايع سالشمارانه بر مبناي 
اند و  هايي داشته سلطنت پادشاهان صفوي يا گزارش وقايع به ترتيب سال، به وقوع زلزله اشاره

ه اند. از جمله مورخاني ك ضمن اشاره به زمان و مكان وقوع زلزله، پيامد كلي آن را تعريف كرده
توان به ابوالحسن قزويني اشاره كرد كه مبناي توضـيحات اثـرش يعنـي     پيرو اين الگو بودند مي

فوايدالصفويه، توصيف حوادث بر اساس ذكر سلطنت هركدام از پادشاهان صـفوي بـوده و در   
ذيل هر كدام، به ذكر حوادث مهم آن عصر پرداخته است. براي نمونه، در ذيل وقـايع سـلطنت   

م صفوي، به صورت مختصر از وقوع زلزلـه در منـاطقي همچـون بنـدرعباس و     شاه عباس دو
توان از پيروان ايـن   آبادي را نيز مي ). خاتون70و  63:  1367قزوين اشاره كرده است (قزويني، 

). الگـوي سـوم نـاظر بـر     532و  474: 1352آبـادي،   ها دانست ( خاتون الگو در توصيف زلزله
ي است كه به صورت غيرمستقيم و در پيوند با ديگـر حـوادث و   توصيفات آن دسته از مورخان

اند. براي نمونه، مالجالل منجم مورخ و منجم دربار شـاه   وقايع، به گزارش وقوع زلزله پرداخته
عباس اول صفوي كه همواره در سياحت و جنگ همراه شاه ايران بود، در سفري كه شاه عباس 

دهد، ناگهان به وقوع زلزله  ن شكار پادشاه را گزارش ميبه شمال ايران داشت، هنگامي كه جريا
دهـد   در آن منطقه اشاره دارد و ترس و هراس مردم ناشي از وقوع ايـن زلزلـه را گـزارش مـي    

). از آنجايي كه در الگوهاي دوم و سوم، توصيفات مورخان از زلزله ناظر بر 338: 1366(منجم، 
به تبع دربارة تأثير اين بال بر زندگي مـردم، اطالعـات   تر و با اختصارتر بوده،  هايي كلي گزارش

كمتري نسبت بـه پيـروان الگـوي اول، در آن درج شـده اسـت. عـالوه بـر مورخـان ايرانـي،          
هـاي دورة صـفوي را در آثارشـان     نويسان اروپايي البته با نسبتي كمتر، تعدادي از زلزله سفرنامه

از وقـوع زلزلـه، ذكـر جزئيـات و توجـه بـه        اند. الگوي اصلي اين گروه در گـزارش  ثبت كرده
هـاي   حواشي مرتبط با زلزله بوده است. براي نمونه شاردن در گزارش از وقـوع يكـي از زلزلـه   

تبريز، فضا و بستر قبل از وقوع زلزله را شرح داده و سپس بـه وقـوع زلزلـه و پيامـدهاي آن از     
هـاي   ارائه آمارهايي دربارة كشـته  هاي مردم و همچنين به جمله چگونگي تخريب بناها و آبادي

). فيگوئروا فرستادة دربار اسپانيا نزد شاه 1801/ 5: 1372اين زلزله دست يازيده است (شاردن، 
هاي آن، چگـونگي برخـورد مـردم بـا      لرزه عباس اول، شرحي مفصل دربارة زلزله از جمله پس

شد، توجه و  ين زلزله مشاهده ميزلزله، باور مردم دربارة علت زلزله و همچنين عجايبي كه در ا
). همچنين كروسينسكي كه در اواخر دورة صفويه بـه  400: 1363دقت داشته است (فيگوئروا، 
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هاي زلزلة تبريز در آن زمان اشاره داشته است  ايران آمد، در شرحي هرچند كوتاه، به تعداد كشته
  ).49: 1363(كروسينسكي، 

نويسان دربارة وقوع زلزله، عمومـاً بـه    و سفرنامه در مجموع، در الگوهاي توصيفي مورخان
چهار مؤلفه: زمان زلزله، مكان وقوع آن، نحوة برخورد مردم با زلزله و همچنين پيامد و تأثير اين 

ها در نگرش مورخان  بال بر زندگي مردم توجه شده است. دربارة موقعيت مكاني و زماني زلزله
سازد كه مردمـان   ه تبيين آن، اين مسئله اساسي را نمايان مينويسان، بايد اشاره كرد ك و سفرنامه

گرفتند. در همين راسـتا،   هاي زماني مختلف تحت تأثير زلزله قرار مي ايران، در بازه  كدام نواحيِ
هاي زلزله در دورة صفويه، نواحي شمال غرب ايران با مركزيـت تبريـز    يكي از مهمترين كانون

ق گرفتار زلزله شد كـه مـدت شـش روز،     957ل، تبريز در سال بود. در دورة شاه تهماسب او
). زلزلة بعديِ شمال غرب ايران در زمان 1801/ 5: 1372هاي آن ادامه داشت (شاردن،  لرزه پس

اي نطنزي در ذكـر شـدت ايـن زلزلـه      شاه عباس اول، در مناطق سراب و ميانه رخ داد. افوشته
كه دو قريه را از يكديگر جدا ساخته بـود، چنـان    نويسد كه در حوالي منطقة سراب، كوهي مي

اي نطنزي،  ها و باغات قرية مقابل را ببينند (افوشته توانستند خانه فروپاشيد كه اهالي دو قريه مي
هاي سـلطنت شـاهان    هاي تبريز در سال ق رخ داد. زلزله 1001). اين زلزله در سال 530: 1373

ق،  1049اي كه در زمان سـلطنت شـاه صـفي و سـال      بعدي صفوي استمرار پيدا كرد، به گونه
: 1376؛ حـاجي خليفـه،   286: 1368؛ اصـفهاني،  256/ 1: 1375تبريز به لرزه درآمـده (شـاملو،   

اند  ق ذكر كرده1050نويسان، سال وقوع اين زلزله را  ) كه البته برخي از مورخان و سفرنامه186
اي ديگر در تبريز اينبار در  ). شاردن زلزله1801/ 5: 1372؛ شاردن،  302: 1383(وحيد قزويني، 

ق به وقوع پيوسته اسـت   1056زمان سلطنت شاه عباس دوم را گزارش داده است كه در سال 
). همچنين در دورة شاه سليمان صفوي، دو زلزله شمال غرب ايران را 1801/ 5: 1372(شاردن، 

) و زلزلة  سـال  1715/ 5زاند (همان: ق شماخي و شروان را لر 1078لرزاند. زلزلة اول در سال 
). در دورة شاه سلطان حسين صـفوي و  89/ 5: 1378ق، در تبريز رخ داد (فاني زنوزي،  1094

اي در  مصادف با تكاپوهاي افغانان در شرق ايران جهت حمله به پايتخت صـفويان نيـز، زلزلـه   
  ). 469: 1377ي، ؛ استرآباد49: 1363ق تبريز را تكان داد (كروسينسكي،  1134سال 

ها در دورة صفوي، جنوب ايران و تحت تأثير قـرار گـرفتن مردمـان آن     دومين كانونِ زلزله
ق، شـيراز لرزيـد (فسـائي،     990نواحي بود. همزمان با سلطنت سلطان محمد خدابنده در سال 

جنوب ) و يازده سال بعد در دورة شاه عباس اول، الر به كانون ديگر زلزله در 1186/ 2: 1378
). بيسـت و دو سـال   529: 1373نطنزي،  اي ايران تبديل شد كه سه نوبت به طول كشيد (افوشته
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اي ديگر الر را به لرزه درآورد. فيگوئروا سفير اسپانيا به دربار شاه عباس اول كه خـود   بعد زلزله
 شاهد وقوع اين زلزله بوده است، مدت آن را با شدت و ضعف، حدود هشت روز گزارش داده

ق كه سال مرگ شاه صفي و جلوس شاه عبـاس   1052). در سال 400: 1363است (فيگوئروا، 
؛ 404ـ   403: 1383اي را تجربه كرد (وحيـد قزوينـي،    شود، بندرعباس نيز زلزله دوم قلمداد مي

هايِ جنوب ايـران بـه سـمت جنـوب      ق، مركزيت زلزله11). در اواخر قرن 70: 1367قزويني، 
اي كه حتي پيران  ق تبديل شد، به گونه 1091كرمان به كانون زلزله در سال شرق متمركز شد و 

 ).481: 1369اطر نداشتند (مشيزي، اي با آن شدت را به خ و سالخوردگان كرمان، زلزله

عالوه بر شمال غرب و جنوب ايران، كانون سوم زلزله در دورة صفوي، شمال شرق ايران با 
ق و همزمان با سـلطنت شـاه تهماسـب     957يا  956ر سال محوريت جغرافياي خراسان بود. د

اي كه گزارش  اي قهستان و مناطق گوناگون آن به ويژه قاين را لرزاند، به گونه اول صفوي، زلزله
؛ جنابدي، 68: 1383اين زلزله در متون تاريخي متعددي بازتاب پيدا كرده است (وحيد قزويني، 

لرزة  ديگري كه در خراسـان رخ داد، بـه سـال     . زمين)342/ 1: 1383؛ منشي قمي، 530: 1378
ق در زمان شاه عباس اول بود كه زاوه و مناطق همجوار آن را بـه لـرزه درآورد (وحيـد     1029

ق ( 1028). البته برخي از منابع دوره صـفويه، سـال وقـوع ايـن زلزلـه را      200: 1383قزويني، 
اند. در زمان  ) نيز ذكر كرده253: 1398جم، ق ( من 1027) و يا سال 202: 1396مستوفي بافقي، 

اي رخ داد كه شاردن زماني كه  ق در مشهد و نيشابور زلزله 1084يا  1083شاه سليمان به سال 
دهد كه دو پيك پياپي، خبر وقوع اين زلزله را به پايتخت رسـاندند   در اصفهان بود، گزارش مي

شـدن   دربارة واكنش مردم اصفهان به شنيده ).532: 1352آبادي،  ؛ خاتون2/615: 1372(شاردن، 
خبر وقوع اين زلزلة بزرگ در خراسان، اطالعاتي در دست نيست. همچنين در تعدادي از متون 

هاي متعددي از وقوع زلزله در محدودة جغرافيايي مركز تا شمال ايـران ارائـه    تاريخي، گزارش
تهماسـب اول بـود، در كاشـان     ق كه اواخر سلطنت شاه 982شده است، به طوري كه در سال 

ق مالجـالل مـنجم كـه همـراه شـاه       1017). در سال 5/1907: 1372اي رخ داد (شاردن،  زلزله
اي را در منطقـه ميانكالـه در جنـوب دريـاي مازنـدران       عباس اول در شمال ايران بودند، زلزلـه 

 1065سـال  ). همچنين در زمان سلطنت شاه عباس دوم در 338: 1366احساس كردند (منجم، 
). 614: 1383اي قزوين را لرزاند و منجر به خسارات جاني و مالي شد (وحيد قزويني،  ق، زلزله

ق، منطقـه دماونـد را لرزانـد     1074اي ديگـر بـه سـال     در زمان سلطنت همين پادشـاه، زلزلـه  
ق و در زمـان   1084). اصفهان پايتخت صـفويان نيـز در سـال    969/ 2: 1363(اعتمادالسلطنه، 

هـاي   ). در مجموع بـا توجـه بـه داده   318/ 2: 1378طنت شاه سليمان، لرزيد (فاني زنوزي، سل
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ق، نسبت به دو قرن  11رسد كه در قرن  تاريخي كه در منابع بازتاب پيدا كرده است، به نظر مي
هـاي بيشـتري نـواحي مختلـف ايـران را       لرزه ق كه مصادف با دورة صفوي بود، زمين12و  10

). از طرفي ديگر در بعد مكاني، تقريبـاً عمـدة شـهرها و منـاطق     1(نمودار شماره لرزانده باشد 
هـايي را   اصلي ايران همچون خراسان، آذربايجان، اصفهان، قـزوين، بنـدرعباس و غيـره، زلزلـه    

  ).1تجربه كردند (نقشه شماره 

  
 هاي ايران در دورة صفويه ـ دامنة زماني زلزله 1نمودار شماره 
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نويسـان را در   ها، آنچه كه توجه مورخان و سـفرنامه  امنة زماني و مكاني زلزلهضمن تبيين د
شـد.   گزارش از زلزله جلب كرد، روند وقوع زلزله و پيامدي بود كه بر زندگي مردم تحميل مي

هاي خود مردم به عنوان  ها و شنيده هايي، استناد به ديده نكته قابل توجه اينكه در چنين گزارش
ه، به مثابة منبعي موثق براي چگونگي مواجهة مردم با زلزلـه و رونـد تـأثير آن بـر     شاهدان زلزل

گرفت. در نسخة خطـي كـه    نويسان مورد توجه قرار مي زندگي آنان، توسط مورخان و سفرنامه
شود، نويسندة آن، هنگام برآورد تلفـات جـاني    در كتابخانة مركزي دانشگاه تهران نگهداري مي

كند و در ايـن بـاره چنـين     ق، به تخمين خود مردمان تبريز استناد مي1133ل زلزلة تبريز در سا
  نوشته است: 

  
 )الف 67، برگ 5677ه تهران، شماره (نسخه خطي مجموعه سه رساله، كتابخانه مركزي دانشگا

نظر را مـورد   سخنان شخصي به نام حاجي  همچنين فيگوئروا در گزارش از وقوع زلزلة الر،
كردنـد، كشـتار    دهد كه به گفتة او، اگر مردم به صحرا و بيابـان نقـل مكـان نمـي     ياستناد قرار م

اي نطنزي هنگام گزارش از  ) يا افوشته400: 1363داد (فيگوئروا،  بسياري در نتيجة زلزله رخ مي
خواجـه حسـن   « زلزلة ديگرِ الر، جريان وقوع زلزله را به طور مفصل از زبان شخصي بـه نـام   

). خواندمير نيز منبع ذكر مـاجراي زلزلـة   529: 1373اي نطنزي،  دهد (افوشته گزارش مي» الري
). در كنـار مـوارد ذكـر    231: 1370نقل كرده است (خوانـدمير،  » القول  مردم صادق«قاين را از 

هاي خود  ها و ديده هاي متعدد ديگري وجود دارد كه بر مبناي آن، استناد به شنيده شده، گزارش
منبعي موثق جهت گزارش از وقوع زلزله و رويارويي مردم با آن، توسط مورخان مردم به مثابة 

؛ روملـو،  302: 1383گرفـت (وحيـد قزوينـي،     نويسان اروپايي مورد استفاده قرار مي و سفرنامه
  ).342/ 1: 1383؛ منشي قمي، 530: 1378؛ جنابدي، 1332/ 3: 1384

 

  يامدهاي آن. رويارويي مردم با زلزله در دوره صفويه و پ3
وقوع زلزله به عنوان يك امر ناگهاني در بستر يـك محـيط طبيعـي و انسـاني، نـاگزير مردمـان       

ساخت كه در پسِ آن، به كُنش و واكنش بافـت جمعيتـيِ منطقـة     متعددي را با خود مواجه مي
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: 1383؛ وحيـد قزوينـي،   338: 1366شد. هراس مردم از وقوع زلزله (منجم،  زده، منجر مي زلزله
توان بـه   بردن به جايي امن در هنگامة وقوع زلزله را مي ) و خروج از مناطق مسكوني و پناه614

هـاي مورخـان و    عنوان نخستين واكنش مردم در برابر اين بال در نظر گرفـت كـه در گـزارش   
اي از آن، گزارشي است كه شاردن دربـارة زلزلـة    نويسان بازتاب پيدا كرده است. نمونه سفرنامه
وقتي من در راه بودم احساس كردم زير پـايم لرزيـد و خبـردار    «بدين شرح آورده است  تبريز

). ارزيـابي  1798/ 5: 1372(شاردن، » اند هاي خود به جاهاي امن پناه برده شدم كه مردم از خانه
دهد كه پناه بردن به صحرا و  هاي متون تاريخي از وقوع زلزله در دورة صفوي نشان مي گزارش
كرد. در زلزلة الر  ه مثابة مأمني جهت برون رفت از تلفات جاني، توجه مردم را جلب ميبيابان ب

ق، در نتيجة هشدار منجمان به مردم جهت احتمال وقوع زلزله، آنان به صـحرا و   1001به سال 
 ها نقل كـرده  اهالي الر قبل از حلول اين قضا و نزول اين بال به صحرا و بيابان«بيابان پناه بردند: 

). در زلزلة ديگرِ الر نيز، بسياري از مردم بـه صـحرا پنـاه    529: 1373اي نطنزي،  (افوشته» بودند
هاي فيگوئروا، در صورت امتناع مـردم از ايـن كـار، تلفـات جـاني زيـادي        بردند و طبق شنيده
). اسكندر بيگ منشي نيز در گزارش از وقوع زلزلـة  400: 1363شد (فيگوئروا،  متحمل مردم مي

/ 3ق:  1314وه در خراسان، به پناه بردن اكثريت مردم به صحرا اشاره داشـته اسـت (منشـي،    زا
رسد كه مفهوم صحرا و بيابان به عنوان مكاني كه مردم هنگام زلزله بـدان   ). البته به نظر مي667

رسـد منظـور    آب و علف نبوده است؛ بلكه بـه نظـر مـي    اي بي كردند، به عنوان ناحيه رجوع مي
در حومه شهر يا آبادي، به دور از نواحي مسكوني بوده است كه محل كشـاورزي مـردم    مكاني
و در آن زمان « نويسد كه  است؛ زيرا مستوفي بافقي در گزارش از زلزلة خراسان و زاوه مي  بوده

بـافقي،   (مسـتوفي » اكثري مردم به جهت حصادي غالت به صحراها رفته بودنـد   ( زمان زلزله )
با آنكه اكثر مردم پـر  « ... نويسد  همچنين مالكمال منجم در توضيح اين زلزله مي ).202: 1396

). در هر حـال، خـروج مـردم از    254ـ   253: 1398(منجم، ...» صحرا به زراعت مشغول بودند 
بردن به جايي امن همچون صحرا و بيابان جهـت بـرون رفـت از ايجـاد      مناطق مسكوني و پناه
بايست به آوارگي مردم منجر شده باشد؛ آوارگـي كـه چنـدان در نگـاه      يتلفات جاني، قاعدتاً م
  نويسان بازتاب پيدا نكرده است. مورخان و سفرنامه

توان در متأثر شدن باورهـا و اعتقـادات آنـان     بعد ديگر نحوة رويارويي مردم با زلزله را مي
اي كه نسبت دادن وقوع  ونهكرد؛ به گ دانست كه در زمان وقوع زلزله و پس از آن، بروز پيدا مي

اي از آن دانسـت. فيگـوئروا    توان نمونـه  زلزله با يك امر سياسي ناخوشايند در باور مردم را مي
دهـد، بـه ايـن     فرستادة شاه اسپانيا به دربار شاه عباس اول، هنگامي كه زلزلة الر را گزارش مـي 
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شدن حاكم  اي از كشته زلزله، نشانهكند كه مردم بر اين باور بودند كه وقوع اين  مسئله اذعان مي
). از طرفي، تكرار مكرر زلزلـه  400: 1363خان در زندان بوده است (فيگوئروا،  الر يعني ابراهيم

كرد. شاردن اشارة جالب توجهي دربارة باورمندي مردمان  بر آرايش باورهاي مردم نيز رخنه مي
/ 5: 1372ر در اين منطقه، دارد (شاردن، تبريز مبني بر وقوع زلزله به فاصلة هر چهل سال يك با

هاي متعـددي   ). قاعدتاً علت ايجاد اين باورمندي در اعتقادات مردم تبريز، ريشه در زلزله1800
بود كه نه تنها در دورة صفويه بلكه قبل از آن، بارها اين ناحيه را لرزانده بود (امبرسز و ملويـل،  

همچنين همسويي و ناهمسـويي مـردم بـا مسـئله     ). 155و  148، 146، 145، 138، 132: 1370
بيني زلزله، به مثابة يك واكنش در مقابل آن نيز در دورة صفويه مطرح بود. براي نمونه، در  پيش

ق، موالنا باقي كه ضمن نشستن بر مسند قضاوت در اين  957يا  956وقوع زلزلة قاين به سال 
)، يك شب قبل از وقوع زلزله به مردم جهـت  1332/ 3: 1384واليت، عالمِ نجوم بود (روملو، 

اي در  )، امـا مـردم واكـنش دوگانـه     342/ 1: 1383احتمال وقوع زلزله اخطار داد (منشي قمي، 
نويسد كه  برابر اين اخطار نشان دادند؛ به طوري كه خواندمير در توضيح اين واكنشِ دوگانه مي

ها بيرون رفتند و  به همراهي قاضي از خانهبرخي از مردم آن حدود سخن موالنا را قبول كرده « 
بعضي از غايت جهل و كسالت، تصديق سخن قاضي نكرده بدستور ليالي سابق در مساكن خود 

). از طرفـي، در زلزلـة الر بـه سـال     231: 1370(خواندمير، » بر بستر استراحت بخواب آسودند
ها را جهت برون  كرده و خانه ق، مردم به هشدار منجمان جهت احتمال وقوع زلزله اعتنا 1001

  ).529: 1373اي نطنزي،  رفت از احتمال تلفات جاني زلزله، ترك كردند (افوشته
هاي بعد از وقوع زلزلـه   مرحلة بعدي نحوة مواجهة مردم با زلزله، ناظر بر حوادث و جريان

وميـر   يعتـاً مـرگ  بود. از آنجايي كه وقوع زلزله امري ناگهاني و مبتني بر غافلگيري مردم بود، طب
مردم يكي از مهمترين پيامدهاي وقوع اين بال بـوده اسـت كـه گـزارش آن توجـه مورخـان و       

هـا را   نويسان را جلب كرد. ديدگاه گروه مورخـان در گـزارش از تلفـات جـاني زلزلـه      سفرنامه
ي، توان در دو الگو ارزيابي كرد: در الگوي اول، تعدادي از مورخان در توصيفي مختصر و كل مي

هـاي   اند. براي نمونه، ابوالحسن قزويني دربـارة كشـته   باختن خلقي كثير اشاره داشته تنها بر جان
» خلقي بينهايت« ) يا 70: 1367(قزويني، » خلق فراوان«ها از تعابير كلي همچون  برخي از زلزله

اسـترآبادي   ) استفاده كرده و دربارة جزئيات آن، اطالعاتي ارائه نداده است. حسـيني 63( همان: 
جمـع كثيـري بـه رحمـت ايـزدي      «نويسد كه  ق، مي 1028دربارة نتيجة زلزلة خراسان به سال 

اي در ناحيه دماونـد   ). همچنين اعتمادالسلطنه به زلزله215: 1366(حسيني استرابادي، » پيوستند
پيدا ق اشاره داشته كه گزارش آن در متون تاريخي دوره صفويه بازتاب  1075يا  1074به سال 
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جمـع كثيـري از   «نكرده است. وي دربارة توصيف تلفات جاني اين زلزله به اين توصيف كلي 
) بسنده كرده 970/ 2: 1363(اعتمادالسلطنه، » اند سكنة اين واليت در زير آوار مانده هالك شده

  است.
نويسان، الگويي ديگر بـراي شـرح و    اي ديگر از مورخان و همچنين گروه سفرنامه اما دسته

هاي آماري و كمي است. يكي از  اند كه مبتني بر داده ها به كار برده زلزله  بسط تلفات جاني وقوع
هاي متنوعي در متون تـاريخي ارائـه شـده اسـت،      هايي كه دربارة تلفاتي جاني آن گزارش زلزلة

ق بوده است. خواندمير، روملو و منشي قمي تلفات جاني ايـن   957يا  956لزلة قاين در سال ز
؛ 1332/ 3: 1384؛ روملـو،  231: 1370اند (خوانـدمير،   زلزله را حدود سه هزار نفر برآورد كرده

اند كه  ). اما مورخان بعدي همچون جنابدي و استرآبادي اذعان كرده342/ 1: 1383منشي قمي، 
؛ حسـيني اسـترآبادي،   530: 1378هزار نفر تلفات جاني داشته اسـت (جنابـدي،    زلزله سياين 

رسد كه آمارهاي مورخان دستة اول مبني بر تلفات جانيِ سه  ). با اين حال به نظر مي75: 1366
تر باشد؛ زيرا مورخان دستة اول از نظر زماني بـه وقـوع ايـن حادثـه نزديكتـر       هزار نفر، درست

تر  هاي آنها را با واقعيت نزديك توان داده اند و مي اصر با همان زلزله، آن را ثبت كردهبودند و مع
استرآبادي بـا زمـان زلزلـه فاصـله      دانست. از طرفي ديگر، مورخاني همچون جنابدي و حسيني

روملو و منشي قمـي اقتبـاس     داشتند و براي ضبط آن، از متون تاريخي قبل همچون خواندمير،
توان اين احتمال را مطرح ساخت كه در جريان ايـن اقتبـاس، بـه     بر همين اساس مي اند و كرده

  هزار، ممكن است دچار خطا و اشتباه شده باشند. دليل شباهت نزديك نوشتاري سه هزار با سي
لـرزة كاشـان در    زلزله بعدي كه دربارة تلفات جاني آن آمارهايي ارائه شده، مرتبط با زمـين 

بر اساس گزارش شـاردن، هـزار و دويسـت نفـر تلفـات جـاني داشـت        ق است كه  982سال 
ق، حدود چهار يا پـنج هـزار   10). از آنجايي كه كاشان در اوايل قرن 1907/ 5: 1372(شاردن، 

توان نتيجه گرفت كه نزديـك بـه    )، مي 365: 1393نفر جمعيت داشته است (تطيلي و ديگران، 
ق در  1029اند. همچنـين زلزلـة سـال     جان باخته يك پنجم جمعيت كاشان در نتيجة اين زلزله

خراسان تلفات جاني داشته است كه گزارش مورخان صفوي در اين مورد به يكديگر نزديـك  
تا هفتصد بلكه هشتصد از سكنة آنجا زيـر  « ... نويسد است؛ اسكندر بيگ منشي در شرح آن مي

» زيـه و سـوگواري تبـديل شـد    خاك مانده از حكمت بالغه الهي آن سور و سرور به چندين تع
). پس از وي، وحيد قزويني تلفات ايـن زلزلـه را حـدود هفتصـد تـا      667/ 3ق: 1314(منشي، 

) و مستوفي بافقي اين تلفات را هفتصد الي هشتصـد نفـر   200: 1383هشتصد ( وحيدقزويني، 
ورة ). اتفـاق نظـر مورخـان و منـابع تـاريخي د     202: 1396بـافقي،   تخمين زده است ( مستوفي
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كنـد. بـا ايـن حـال، در      تر مـي  صفويه دربارة اين مورد، تلفات جاني زلزله را با واقعيت نزديك
ها، اخـتالف نظـر زيـادي     هاي برخي زلزله باخته ها در باب جان هاي مورخان و سفرنامه گزارش
 /1: 1375ق در تبريز اسـت. شـاملو (   1049اي از آن، مربوط به زلزلة سال  شود. نمونه ديده مي

) حدود هفـت هـزار   1801/ 5: 1372) تلفات آن را دو هزار و هشتصد و دو نفر، شاردن (256
) حـدود دوازده  302: 1383) و وحيد قزوينـي ( 287: 1368نفر و محمد معصوم بن اصفهاني (

هاي جمعيتي تبريز در قـرن   اند. شايد رجوع به داده هزار نفر را تلفات جاني اين زلزله برشمرده
نظرها را تا حدودي از ابهام خارج سازد اما اطالعات يكدست و  انست اين اختالفتو ق، مي11

يكساني از جمعيت تبريز در اين قرن نيز در دست نيست. اگرچه تبريز در دورة صفويه پـس از  
) و بـه دليـل قـرار گـرفتن در     476/ 2: 1372ترين شهر ايران بود (شـاردن،   اصفهان پرجمعيت

ق، با رشد جمعيـت مواجـه شـد    11يك طرف و ثبات كشور در قرن الجيشي از  موقعيت سوق
)، اما اطالعات دقيقي دربارة جمعيـت تبريـز در دسـت نيسـت،     44: 1397(كجباف و ديگران، 

توان در اين روايت شاردن  اي از عدم انسجام دربارة جمعيت تبريز در دورة صفويه را مي نمونه
  مشاهده كرد:

ريز چقدر جمعيت دارد، اما موفـق نشـدم. بـه هـر صـورت      كوشش بسيار كردم تا بدانم تب
توان باور كرد كه جمعيت شهر از پانصد و پنجاه هزار نفـر كمتـر نيسـت امـا برخـي از       مي

انـد كـه در ايـن شـهر بـيش از يـك ميليـون و         مردمان سرشناس و صاحب نام به من گفته
  .) 480/ 2: 1372ن، كنند (شارد صدهزار نفر زندگي مي

هـاي متعـدد از    هاي جمعيتي تبريز و همچنـين گـزارش   به اختالف نظر دربارة دادهبا توجه 
ق را بين دو هزار تـا   1049هاي تبريز در زلزلة سال  توان كشته باختگان اين زلزله، مي ميزان جان

هـزار نفـر و تلفـات زلزلـة      30هـاي زلزلـة شـروان را     نزديك ده هزار تخمين زد. شاردن كشته
باختگان  ). اعتمادالسلطنه دربارة جان1715/ 5ر نفر برآورد كرده است (همان: هزا 20شماخي را 

ق كه احتماالً گزارش آن را از منابع دوره صفويه اقتباس كرده، چنين  1084زلزله مشهد در سال 
هالك شدن چهارصد نفر از اهالي شهر مقـدس و خرابـي نيشـابور از ايـن     «روايت كرده است 
(اعتمادالسـلطنه،  » ر و ششصد نفر نيز در اين شهر بـه راه ديـار عـدم رفتنـد    زلزله كه تقريباً هزا

اي كه در دورة صفويه در منابع تاريخي گزارش شده است، زلزلة  ). آخرين زلزله983/ 2: 1363
ق در تبريز بوده است. بر اساس برآورد كروسينسـكي كـه در اواخـر دورة     1134يا  1133سال 

) و در 49: 1363زله نود هزار نفر تلفات جاني داشته (كروسينسكي، صفوي به ايران آمد، اين زل
منبعي ديگر، تلفات جاني اين زلزله صد هزار نفر تخمين زده شده است (نسخه خطي مجموعه 
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الـف). در مجمـوع تبيـين     67، بـرگ  5677سه رساله، كتابخانه مركزي دانشگاه تهران، شـماره  
سازد كه در نتيجة وقـوع ايـن    مسئله اساسي را نمايان ميتلفات جاني ناشي از وقوع زلزله، اين 

بال، مردمان زيادي در معرض از دست دادن اعضاي خانواده خود قـرار داشـتند كـه ايـن امـر،      
  ساخت. قاعدتاً زمينة آشفتگي و پريشاني مردمان را فراهم مي

كـه محـل    عالوه بر تشريح تلفات جاني زلزله، ميزان تخريب مناطق مسكوني مردم و آنچه
كـرد.   نويسان را نيز به خود جلب مـي  داد، توجه مورخان و سفرنامه اجتماعات آنان را شكل مي

نويسد  ق مي1001اي نطنزي در شرح قدرت تخريب زلزلة سراب در آذربايجان به سال  افوشته
تبريز در ). زلزلة 528: 1373اي نطنزي،  (افوشته» ها و محله ها را از يكديگر امتياز نماند  خانه« 

هاي مسكوني متعددي به بافت شهر وارد كـرد. بعـد از وقـوع     ق، خسارت 1050يا  1049سال 
خان سپهساالر از طرف پادشاه مأموريت پيدا كرد تا خسـارات جـاني و مـالي ايـن      زلزله، رستم

موازي دوازده هزار و نهصـد  «زلزله را محاسبه كند. برآورد اين گزارش بر اساس روايت شاملو 
) اما محمد معصوم بن خواجگي اصفهاني ايـن  256/ 1: 1375بود (شاملو، » شتاد و دو خانهو ه

كند كه بر اساس آن، چهارده هزار و نهصد باب خانه در نتيجة  برآورد را با آمار بيشتري ذكر مي
اللهي بعد از اسـتماع اخبـار    حضرت ظل«كند  اند و سپس چنين روايت مي اين زلزله ويران شده

ها به مردم آن واليت فرستاده فرمودند كه محالي كه روي به خرابي نهـاده معمـور    نامه تاستمال
اصـفهاني،  »( غايات سـرافراز سـاختند    سازند و مرهم بر جراحت آن واليت نهاده به عنايت بي

توانسـتند در معـرض تخريـب     ها، ديگر عناصر موجود در شهر مي ). عالوه بر خانه286: 1368
كند كه ايـن شـهر نُـه محلـه، نزديـك       ردن دربارة ساختار شهري تبريز اذعان ميقرار گيرند. شا

ـ   476/ 2: 1372دوازده هزار دكان، سيصد كاروانسرا و سـه بيمارسـتان وجـود دارد (شـاردن،     
اي، اين اماكن نيز در معرض تخريب و ويراني قرار   )؛ بر همين اساس در نتيجة چنين زلزله478
ي كه تخريب شنب غازان به مثابة يك اثر تاريخيِ بازمانده از دورة ايلخاني، ا گرفتند. به گونه مي

). عالوه بر 1801/ 5: 1372؛ شاردن، 186: 1376در نتيجة اين زلزله خراب شد (حاجي خليفه، 
ها و مزارع كه قاعدتاً با اقتصاد مردم پيوند داشت، نيز در نتيجة اين زلزله، تخريب شدند.  آن، باغ

» بسياري از مزارع و قراي آن حدود ساكن داري و نافخ نازي نماند«نويسد كه  ني ميوحيد قزوي
ق، نه تنها به تخريب بناهـا منجـر    1074). زلزلة دماوند نيز در سال 302: 1383(وحيد قزويني، 

). مشيزي در شرح پيامد زلزلـة  969/ 2: 1363شد بلكه باغات را نيز منهدم كرد (اعتمادالسلطنه، 
  نويسد: ق چنين مي 1091تخريب بافت بازار در سال  كرمان و
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چند چشمه بازارچه در كاروانسراي ميرزاهادي كه به ديوان منتقل و از بناهاي شاه عبدالعلي 
االسالم سابق است خراب نمود و در كيجوك خبـيص آسـيائي كـه در قـديم سـاخته       شيخ

مين انداخته كه هذه اليوم بـه آن  بودند، لرزة زمين تنوره آسيا را از خاك اخراج و بر روي ز
  ).481:  1369طور افتاده است (مشيزي، 

ها قرار داشتند،  ها و بازارها كه در معرض تخريب زلزله ها، بناهاي تاريخي، باغ عالوه بر خانه
ها در امـان نبودنـد.    مقابر و مزارات نيز به مثابة بناهاي مورد احترام مردم، از پيامد تخريبيِ زلزله

/ 2: 1378ق، بقعة شاه چراغ  خراب شد (فسـائي،   990نمونه، در پي زلزلة شيراز به سال براي 
ق دو زلزله در ايران رخ داد كه يكي در اصفهان منجر به تخريب مقبـرة   1084). در سال 1186

) و ديگري در مشهد، به خرابي عمارات 318/ 2: 1378آقا جمال خوانساري شد (فاني زنوزي، 
). به گزارش شـاردن ايـن اتفـاق    984/ 2: 1363وي منجر شد (اعتمادالسلطنه، آستانة قدس رض

آنچه بيشتر از همه ماية تأثر «نويسد  زمينة تأثر و ناراحتي مردم را فراهم كرد. وي در اين باره مي
و تأسف همه مردمان به تخصيص مومنان شد، آسيب رسيدن به مسجد مشـهور بـود كـه مـزار     

  ).615/ 2: 1372شاردن، » (حضرت رضا در آن است
  

  گيري . نتيجه4
نويسـان اروپـايي از    هاي مورخان ايراني و سفرنامه هاي اجتماعي گزارش يكي از مهمترين جنبه

دورة صفويه، روايت از زلزله به مثابة يك بالي طبيعي بوده است كه وقـوع آن، رونـد زنـدگي    
در گزارش از وقوع اين بال، اگرچـه  نويسان  ساخت. الگوي مورخان و سفرنامه مردم را متأثر مي

توان تصويري از چگونگي وقوع  ناظر بر توصيفات كلي و پراكنده بوده است؛ اما تا حدودي مي
اين بال و روند رويارويي و متأثر شدن مردم از آن را دنبال كرد. از ديدگاه اين دو گروه، ضـمن  

ي و باورهاي مـردم از زلزلـه، كُـنش و    ها، متأثرشدن آرايش فكر تبيين بعد مكاني و زماني زلزله
واكنش مردم در هنگامة وقوع زلزله و در نهايت پيامدي كه اين پديده بعد از وقوع بـر زنـدگي   

نويسـان در تبيـين بعـد     كرد، قابل اهميت بوده است. نگرش مورخان و سـفرنامه  مردم ايجاد مي
هـاي   لـرزه  ق، زمـين  12و  10ن ق نسبت بـه دو قـر   11دهد كه در قرن  ها نشان مي زماني زلزله

بيشتري ايران را لرزانده است. در بعد مكاني نيز مردمان نواحي تبريز، خراسـان و الر بيشـتر در   
معرض زلزله قرار داشتند و مناطقي همچون اصفهان، قزوين، شـيراز و كرمـان نيـز بـه نسـبت      

همگين بـودن پيامـدهاي آن،   ها و سـ  كمتري، زلزله را تجربه كردند. از طرفي، تكرار مكرر زلزله
شد؛ از نسبت دادن وقوع زلزلـه بـه    منجر به متأثرشدن باورها و اعتقادات مردم در دورة صفويه 
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بيني زلزله به مثابـة تالشـي جهـت بـرون      يك امر سياسي ناخوشايند گرفته تا مطرح شدن پيش
قـه، منجـر بـه    رفت از خسارات جاني زلزله. از طرفي ديگر، تكـرار مكـرر زلزلـه در يـك منط    

توان به مردمان  اي از آن مي باورمندي مردم به وقوع زلزله در فواصل زماني متعدد شد كه نمونه
تبريز در دورة صفويه اشاره كرد. همچنين زلزله به مثابة يك امر ناگهاني و مبتني بر غـافلگيري،  

كرد بلكـه تخريـب    هم مينه تنها با ايجاد تلفات جاني چندهزار نفره، زمينة پريشاني مردم را فرا
ها و مزارع به مثابة پايگاه  شد. همچنين تخريب باغ مناطق مسكوني به آوارگي مردم نيز منجر مي

رشـدن و نـاراحتي مـردم    اقتصادي برخي از مردم و ويراني مقابر و مزارات مورد احترام، به متأث
  انجاميد. مي

  ران عصر صفويها در اي ـ دامنة زماني و مكاني زلزله 1جدول شماره 
  منبع  مكان  زمان  رديف

: 1370؛ خواندمير، 68: 1383وحيد قزويني،   قاين ـ خراسان  956  1
231  

  1801/ 5: 1372شاردن،   تبريز  957  2
  1907همان:   كاشان  982  3
  1186/ 2: 1378فسائي،   شيراز  990  4
  528: 1373اي نطنزي،  افوشته  سراب ـ آذربايجان  1001  5
  530همان:   آذربايجان ميانه ـ  1001  6
  529همان:   الر  1001  7
  338: 1366منجم،   ميانكاله ـ شمال ايران  1017  8
  400: 1363فيگوئرا،  الر  1023  9

  خراسان  1028  10
؛ 215: 1366حسيني استرآبادي، 

: 1398؛ منجم، 202: 1396بافقي،  مستوفي
  254ـ  253

  256/ 1 :1375؛ شاملو، 59: 1367قزويني،   تبريز  1049  11

: 1367؛ قزويني، 403: 1383وحيد قزويني،   بندر عباسي  1053  12
63  

  614: 1383وحيد قزويني،   قزوين  1065  13
  70: 1367قزويني،   قزوين  1067  14
  969/ 2:  1363اعتمادالسلطنه،  دماوند  1074  15
  1715/ 5: 1372شاردن،   شماخي  1078  16
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  منبع  مكان  زمان  رديف
  همان  شروان  1078  17
  982/ 2:  1363اعتمادالسلطنه،   دماوند  1081  18
  532: 1352خاتون آبادي،   مشهد  1083  19
  318/ 2: 1378فاني زنوزي،   اصفهان  1084  20
  481: 1369مشيزي،   كرمان  1091  21
  89/ 5: 1378فاني زنوزي،   تبريز  1094  22
  49: 1363كروسينسكي،   تبريز  1134  23

  
  ها نوشت پي

 

هاي بررسي شده از دوره صفويه درباره پديده زلزله بـراي ايـن مقالـه،     فرنامه. الزم به ذكر است كه س1
انـد و آن دسـته از    هايي است كه تاكنون به زبان فارسـي ترجمـه شـده    مربوط به آن دسته از سفرنامه

  اند، در دستور كار اين مقاله قرار ندارند. هايي كه تاكنون ترجمه فارسي نشده سفرنامه

جانبه در  رورت دارد كه گزارش از وقوع زلزله در ايران دوره صفويه به صورت همه. ذكر اين نكته ض2
ها بازتاب پيدا نكرده است؛ براي نمونه در كتاب  تمامي منابع از جمله تواريخ محلي و سفرنامه

احياءالملوك، مؤلف آن يعني ملك شاه حسين سيستاني كه اين اثر را درباره سيستان در دوره صفويه 
هاي سيستان در دورة صفويه ارائه نداده است و در بين بالياي طبيعي به  است، گزارشاتي از زلزلهنوشته 

) توجه كرده است. بر همين 325) يا قحطي ( همان:  268: 1344مواردي همچون سيل ( سيستاني، 
شاره و استناد نويسان اروپايي ا هاي آن دسته از مورخان ايراني و سفرنامه اساس در اين مقاله، به گزارش

  اند. شده است كه در آثار خود به وقوع زلزله توجه داشته
  

  نامه كتاب
، مصحح عبداهللا انوار، تهران: انجمـن آثـار و   تاريخ جهانگشاي نادري)، 1377استرآبادي، ميرزا مهدي ( 

  مفاخر فرهنگي.
، مصـحح محمداسـماعيل رضـواني، تهـران:     تاريخ منتظم ناصري)، 1363اعتمادالسلطنه، محمدحسن ( 

  دنياي كتاب.
، مصحح احسـان اشـراقي،   نقاوه اآلثار في ذكر االخيار)، 1373اهللا (  اي نطنزي، محمود بن هدايت افوشته

 تهران: علمي و فرهنگي.
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، ترجمـه  مجله خرد و كوشش، »هاي تاريخي در مناطق شمالي مركز ايران زلزله« )، 1349(  امبرسز، ن.ن
  .582ـ  560، صص 8رضا رازاني، ش 
 ، مترجم ابوالحسن رده، تهران: آگاه.هاي ايران لرزه تاريخ زمين)، 1370ز ملويل ( امبرسز، ن.ن و چارل

، ترجمـه و  سه سفرنامه ( از زمان سـلطان سـنجر و اوايـل صـفويه)    )، 1393تطيلي، بنيامين و ديگران ( 
 تحقيق حسن جوادي و ويلم فلور، تهران: بنياد موقوفات دكتر محمود افشار.

، مصحح غالمرضا طباطبايي مجد، تهـران: بنيـاد موقوفـات    الصفويه روضه)، 1378جنابدي، ميرزا بيگ ( 
 دكتر محمود افشار.

، از مترجمي ناشناخته، مصحح ميرهاشم محدث، تهـران:  ترجمه تقويم التواريخ)، 1368حاجي خليفه ( 
 احياء كتاب.

، مصـحح  صـفي تاريخ سلطاني: از شيخ صفي تـا شـاه   )، 1366حسيني استرآبادي، حسن بن مرتضي ( 
  احسان اشراقي، تهران: علمي.

اي ( از ابتـدا تـا عصـر     جغرافياي تاريخي زلزله در ايـران: اسـناد مهلـرزه   « )، 1395(  حسيني، ميرهادي
  .453ـ  433، صص 49، ش 14، س مجله جغرافيا، »صفوي)

ران: كتابفروشي ، مصحح محمدباقر بهبودي، تهالسنين واالعوام وقايع)، 1352خاتون آبادي، عبدالحسين ( 
 اسالميه.

 ، مصحح ايرج افشار، تهران: علمي.خالصه السير)، 1368اصفهاني، محمد معصوم بن خواجگي ( 

، مصـحح محمـدعلي   تاريخ شاه اسـماعيل و شـاه طهماسـب صـفوي    )، 1370خواندمير، اميرمحمود ( 
 جراحي، تهران: گستره.

ق) بـا تأكيـد بـر    1210ـ   907پيامدهاي اجتمـاعي باليـاي طبيعـي تبريـز (     « )، 1399(  رضائي، محمد
 .198ـ 175، صص 1، ش 10، س تحقيقات تاريخ اجتماعي، »لرزه زمين

 ، مصحح عبدالحسين نوايي، تهران: اساطير.احسن التواريخ)، 1384بيگ (  روملو، حسن

 يغمايي، تهران: توس.، مترجم اقبال سفرنامه شاردن)، 1372شاردن، ژان ( 

، مصحح حسن سادات ناصـري، تهـران: وزارت فرهنـگ و    قصص الخاقاني)، 1375شاملو، ولي قلي ( 
 ارشاد اسالمي.

نامه كارشناسي ارشد، اراك:  )، حوادث و بالياي طبيعي در ايران عصر صفوي، پايان1395شفيعي، زهرا ( 
 گروه تاريخ دانشگاه اراك. 

  اهللا مرعشي نجفي. ، قم: كتابخانه عمومي آيترياض الجنه)، 1378فاني زنوزي، محمد حسن ( 
، مصـحح منصـور رسـتگاري فسـائي، تهـران:      فارسـنامه ناصـري  )، 1378فسائي، حاجي ميرزا حسن ( 

 اميركبير.
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 ، مترجم غالمرضا سميعي، تهران: نو.سفرنامه)، 1363فيگوئرا، دن گارسيا دسيلوا ( 

، مصـحح مـريم ميراحمـدي، تهـران: مؤسسـه مطالعـات و       فوايد الصفويه)، 1368ابوالحسن ( قزويني، 
 تحقيقات فرهنگي.

تبيين و تحليل وضعيت جمعيت و تـأثير آن بـر كشـاورزي در    « )، 1397اكبر و ديگران (  كجباف، علي
 .59ـ  41، صص 3، ش10، سهاي تاريخي مجله پژوهش، »دورة صفويه

 ، مصحح مريم ميراحمدي، تهران: توس.فرنامهس)، 1363كروسينسكي ( 

)، مختصر مفيد، مصحح ايـرج افشـار، تهـران: بنيـاد موقوفـات دكتـر       1396بافقي، محمدمفيد (  مستوفي
  محمود افشار.

پـاريزي، تهـران:    ، مصحح محمـدابراهيم باسـتاني  تذكره صفويه كرمان)، 1369مشيزي، مير محمدسعيد (
 علم.

  اهللا وحيدنيا، تهران: وحيد. ، مصحح سيفتاريخ عباسي)، 1366منجم، مال جالل ( 
راونجـي، قـم: پژوهشـگاه حـوزه و      التواريخ، مصحح غالمرضـا مهـدوي   )، زبده1398منجم، مالكمال ( 

 دانشگاه.

 ، مصحح احسان اشراقي، تهران: دانشگاه تهران.التواريخ خالصه)، 1383منشي قمي، احمد ( 

  ، تهران: دارالطباعه آقا سيد مرتضي.عالم آراي عباسي تاريخق)،  1314منشي، اسكندربيگ ( 
 .66، برگ 5677نسخه خطي مجموعه سه رساله، كتابخانه مركزي دانشگاه تهران، شماره 

، مصحح سعيد ميـر محمدصـادق، تهـران:    آراي عباسي تاريخ جهان)، 1383وحيدقزويني، محمدطاهر ( 
  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي.


