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مرگ سیاه
مرگ ســیاه یک اپیدمی طاعون از نــوع طاعون خیارکی و 
ویرانگرترین بیماری همه گیر تاریخ اســت که در دوره اوج 
خود بین سال های ۱۳۴۷ تا ۱۳۵۱ میالدی اروپا را درنوردید. 
این نخستین همه گیری بزرگ در اروپا و دومین آن در جهان 
و تنها نخستین همه گیری بود که به طور دقیق توسط مورخان 
توصیف شده است. شمار مرگ ومیر از این بیماری در این دوره 
به صورت دقیق مشخص نیست، اما برآورد آن حدود ۳۰ تا 
۶۰ درصد جمعیت اوراسیا و بین ۷۵ تا ۲۰۰ میلیون نفر در 
این منطقه اســت. منابع تاریخی زیادی درباره همه گیری 
طاعون سیاه در آســیا وجود ندارد. تخمین زده می شود که 
یک سوم جمعیت ایران در آن زمان کشته شدند.طاعون سیاه 
بحران ها و پیامدهای بســیار اقتصادی، اجتماعی و مذهبی 

به دنبال داشت.

پیشینه و عواقب سرپیچي از 
مايه كوبي )واكسن( 

گمان می رود آبله ۱۰هزار ســال پیش از میــالد در میان 
مردم پدید آمده باشد.شاید نخســتین نشانه پدیداری آبله 
جوش های یافت شده در بدن مومیایی شده رامسس پنجم، 
فرعون مصر، باشد. تا پیش از اینکه محمد بن زکریای رازی 
کتاب »الجدری و الحصبه« را بنویســد آبله با سرخک یکی 
گرفته می شد رازی در این کتاب که کهن ترین و مهم ترین 
کتابی است که پیرامون آبله و سرخک نوشته شده است، این 
دو بیماری را دو بیماری جداگانه دانسته و  به بیان تفاوت های 
آن دو پرداخت. گمان می رود که دلیل ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیون 
مرگ در سده بیستم آبله باشد و ازجمله افراد برجسته ای که 
مبتال به آبله بودند: ولفگانگ آمادئوس موتسارت، رامسس 
پنجم، هنری هشتم، ادوارد ششــم، پتر دوم روسیه، جرج 

واشینگتن، اندرو جکسون. 
بخش زیادي از مــرگ و میر میلیوني آبلــه بابت خودداري 
برخي از مایه کوبي آبله به عنوان نخستین واکسن جهان بود.

در ایران هم در ســال ۱۲۶۴ هجری قمری با صدور فرمان 
مایه کوبی آبله، امیر کبیردستور داده بود که هر کس نخواهد 
آبله بکوبد باید پنج تومان جریمه  به صندوق دولت بپردازد. 
اما جهل و نادانی و شــایعاتی که دعانویسان و رماالن پخش 
کردند باعث شد هنگام مراجعه ماموران به خانه ها برای مایه 
کوبی، مردم در آب انبارها پنهان شوند و یا از شهر خارج شوند. 
آبله، شیوع وبا و قحطی در آن سال ها تلفات بسیاری به همراه 
داشت. دعانویســان گفته بودند که زدن واکسن باعث ورود 
جن به خون می شــود، و مردم را از همکاری با مســئوالن 
واکسیناسیون بر حذر می داشتند. ناصرالدین شاه به منظور 
جلوگیری از شــیوع بیماری های واگیری چون وبا و سل و 
طاعون که بیشترین عامل مرگ و ابتالی گسترده ایرانیان در 
آن زمان بود، مجلس حفظ الصحه را تاسیس کرد. انستیتو 
پاستور ایران در سال ۱۲۹۹ هجری شمسی ایجاد شد و براي 
مهار اپیدمي هاي گوناگون حرکات مثبتي انجام داد. با این 
وجود برخي همچنان به دالیل خرافي از مایه کوبي یا همان 

واکسن سر باز مي زدند ) و مي زنند(. 

 قضاوت تاريخ 
درباره واكسن هراس ها

نگاهي به تاریخ پزشکي نشان مي دهد که در کشور هاي 
مختلــف این واکســن  هراس هــا بودند کــه جلوي 
واکسینه شــدن کامل یا به اصطالح گلــه اي را گرفته 
و موجب مرگ بســیاري شــده اند. حــال آنکه تأثیر 
واکسن ها روي پیشگیري از مرگ هاي پرشمار غیرقابل 
انکار اســت. براي نمونه تخمین زده مي شود واکسن 
فلج اطفال و درمان هاي مشــابه مانع از فلج شــدن 
۱۸میلیون نفر و مرگ ۱.۵میلیون کودك شده باشند. 
امروزه ویروس طبیعي فلج اطفال فقط در پاکستان و 
افغانستان دیده مي شــود اما ساالنه فقط در حد ده ها 
مورد. این امید هســت این بیماري که زماني والدین 
را در دنیا به وحشــت مي انداخت، به زودي ریشه کن 
شود. واکسن سرخک بسیار مؤثر است و از مرگ سالي 
۶/۲میلیون نفر پیشگیري مي کند اما ویروس سرخک 
به قدري مسري است که اگر مصونیت جامعه به کمتر 
از ۹۵درصد برسد بیماري شیوع پیدا مي کند. با وجود 
پیشــرفت هاي قابل مالحظه از زمان ساخت واکسن، 
اوضاع در بعضي نقاط دنیا رو به وخامت گذاشته و در 
سال هاي اخیر با کاهش تعداد افراد واکسینه، ابتال در 
آمریکا و اروپا افزایش یافته است. یک دلیل آن نگراني 
مردم از عوارض جانبي احتمالي واکسن سرخک است 

که برایش هیچ مدرك معتبر پزشکي وجود ندارد.

پزشکان طاعون لباس خاصی می پوشیدند .
منقار ماسک حاوی گل های خشکی بود كه تأثیر بوی 

بد دارو را كاهش می داد.

قديمی ترين قربانی طاعون

دانشــمندان رقیب جدیدی را برای »بیمار صفر« طاعون 
شناســایی کرده اند که باعث همه گیــری مرگبار »طاعون 
ســیاه« یا »مرگ سیاه« در اروپا شد. شــواهد جدید نشان 
می دهد مردی کــه بیش از پنج هزار ســال پیش در لتونی 
امروز، از کشورهای حوزه بالتیک در شمال اروپا، درگذشت، 
به اولین گونه شناخته شده بیماری طاعون مبتال بوده است.
طاعون در دهه اول ۱۳۰۰ میالدی در سراسر اروپا گسترش 
یافت و جان نیمی از جمعیت آن زمــان را گرفت. موج های 
بعدی بیماری در طی چندین قــرن همچنان به طور منظم 
شــیوع پیدا می کرد که باعث مرگ میلیون ها نفر شد. دکتر 
بن کراوزه-کیورا از دانشــگاه کیل در آلمان درمورد بقایای 
این مرد ۵۳۰۰ ساله گفت »تا امروز، این قدیمی ترین قربانی 
شناخته شده طاعون است«. این مرد به همراه سه نفر دیگر در 
گورستانی در عصر نوسنگی در لتونی در کنار رودخانه ساالك 
که به دریای بالتیک می ریزد، دفن شــده بود. پژوهشــگران 
دی اِن ای اســتخوان ها و داندان های هر چهار فرد را بررسی 
کردند و ســپس آنها را برای شناسایی باکتری ها و ویروس ها 
آزمایش کردند. آنها متعجب شدند از این که مردی حدود ۲۰ 
ساله از جامعه شــکارچی-گردآورنده را یافته اند که به گونه 
باستانی طاعون، ناشی از آلودگی با باکتری یرسینیا پستیس، 
مبتال بوده است. دکتر کراوزه-کیورا گفت »او به احتمال زیاد 
توسط یک حیوان جونده گزیده شده و به عفونت اولیه یرسینیا 
پستیس مبتال شده است؛ چند روز بعد، شاید هم یک هفته 

بعد، درگذشته است«.

پاندمی در ایراندرگذر تاریخ

تمام پاندمی های جهان روی نوار نقاله تاريخ
کرونا باعث شد که موضوع پاند می به یکی از سوژه های اصلی مردم دنیا تبدیل شود

در طول تاريخ به موازات پراكنده شــدن جمعیت 
بشر و به خصوص تمركز جمعیت در شهر ها شمار 

مبتاليان به بیماري هاي واگیــر هم افزايش 
پیدا كردند. با وجود پیشــرفت چشمگیر 

علم پزشــکي همین افزايش جمعیت و 
تمركز آن باعث شده پاندمي به موازت 

علم پزشکي قدرت واگیر خود را 
افزايش دهــد؛ قدرت واگیري 

كه حتي در قرن بیست و يکم 
خود را با كوويد-19 به رخ 

علم پزشکي كشید.

در اين صفحه از حجم كشتار و آمار پاندمي ها )بیماري هاي واگیر جهان شمول( كه 
در طول تاريخ ) از سال 200 میالدي تا به حال( بشر را درگیر كرده و  بین صد هزار 

)تب زرد( تا 200میلیون )طاعون سیاه (كشــته  بر جاي گذاشته اند به صورت 
تصويري اطالعاتي به دست مي آوريد. يکي از اهداف ارائه اين اينفوگرافي 

نمايش حجم كشتاري است كه دست كم پس از رواج مايه كوبي )واكسن( 
مي توانست متوقف شود.

تقويم ميالدی 

5ميليون نفر 165 تا 180ميالدي 

يك ميليون نفر 735 تا 737 ميالدي

200ميليون نفر 1347 تا 1351ميالدي

56ميليون نفر1520ميالدي 

30 تا 50ميليون نفر 541 تا 542 ميالدي 

آبله 
در میانه سده هاي هفده و هجده میالدي به طور مداوم 

طاعون برخي شهر هاي اروپا را در نورديد

طاعون خياركی

وستينين طاعون  ژ
آبله ژاپنی 

مرگ سياه )طاعون(

3ميليون نفر1600ميالدي 

600هزار نفر1700ميالدي 

طاعون قرن هفده

طاعون قرن هجده 

وبا  ششمين   يك ميليون نفر1817 تا 1932ميالدي 
همه گيری

تب زرد

طاعون سوم
آنفلوانزای
 اسپانيايی

وسی آنفلوانزای ر

12ميليون نفر1855ميالدي

بين 100 تا 150هزار نفر1800ميالدي 
 40- 50ميليون نفر
1918 تا 1919ميالدي

يك ميليون نفر
 1889تا 1890ميالدي

آنفلوانزای آسيايی

آنفلوانزای هنگ كنگی

يك ميليون و 100هزار نفر- 1957 تا 1958ميالدي

يك ميليون نفر- 1968تا 1970ميالدي

25 تا 35ميليون نفر 
1981ميالدي  تا به حال 

)2021ميالدي( 

مرگ سياه )طاعون(
200ميليون نفر

1347 تا 1351ميالدي 

آبله 
56ميليون نفر 
1520ميالدي 

وستينين طاعون ژ
30 تا 50ميليون نفر
 541 تا 542ميالدي 

آنفلوانزای اسپانيايی

آنفلوانزاي اسپانيايي 
40 -50   ميليون نفر

1918 تا 1919ميالدي

طاعون از طريق موش ها منتقل 
مي شود و توسط نیش كک به انسان 
منتقل مي شود.

طاعون يا مرگ سیاه موجب 
مرگ 30 تا 50 درصد از 
جمعیت اروپا شد. 200سال 
طول كشید تا جمعیت اروپا 
به زمان پیش از همه گیري 
طاعون سیاه برسد.

میزان مرگ و میر ناشي از اين 
طاعون هنوز مورد بحث مورخان 
و دانشمندان است اما مورخان بر 
اين باور متفق القول هستند كه 
شیوع اين بیماري يکي از علل 
 اصلي سقوط امپراتوري رم
 بوده است.

عصر چهارشنبه، ۲۱    اسفند )۱۱ مارس(
 تدروس ادناهوم، رئیس سازمان بهداشت جهانی WHO اعالم كرد كه شیوع ويروس »كوويد19« 

در جهان به سطح پاندمی )Pandemic(،  يعنی »اپیدمی در سطح همه گیر در مقیاس بزرگ« 
رسیده است.

حجم پاندمی های بزرگ جهان به ترتيب ميزان مرگ و مير مبتاليان سرتاسر جهان

پروفســور مارك هريسون، اســتاد تاريخ پزشکي دانشگاه 
آكسفورد می گويد اپیدمی ويروس سارس در سال 2003- 2002 
میالدي فصل جديدی در شیوه های كنترل بیماری های عفونی 
آغاز كرد. در دوران اوج همه گیری، كسانی كه در معرض ويروس 

قرار گرفته بودند قرنطینه شدند. حکومت چین هركسی كه 
خالف مقررات قرنطینه و جلوگیری از گسترش بیماری عمل 
كند را به اعدام و زندانی شدن تهديد كرد. اين بیماری درس 
جديدی بود در اهمیت همکاری بین كشــورها در مبارزه با 

بحران های بیماری های همگانی. وقتی بیماری از چین به شهر 
تورنتوی كانادا رسید، ۴۴ نفر مردند و صدها نفر به ويروس مبتال 
شدند. حدود 7 هزار نفر در كانادا قرنطینه شدند تا از گسترش 

بیماری جلوگیری شود.

 * میزان مرگ و میر های ناشی از كرونا تا تاريخ نشر اينفوگرافیک/ منبع: سايت ورلد متر 

همه گیري اين آبله باعث مرگ 90درصد از 
جمعیت بومي آمريکا شد. در اروپا میان سده 
1800میالدي ۴00هزار نفر پس از ابتال به آبله كشته 
شدند. نخستین واكسن براي مقابله با اين بیماري 
مهلک ساخته شد و موجب نجات جان میلیون ها 
انسان شد.

مرس )نشانگان تنفسی خاورمیانه( 
850 نفر - 2012ميالدي تا به امروز

ابوال 
11هزار و 300نفر -  2014- تا 2016ميالدي 

كوويد - 19 
6 ميليون 207هزار و 26نفر
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آنفلوانزای خوكی 
200هزار نفر  - 2009 تا 2010ميالدي

ايدز 
25 تا 35ميليون نفر  

1981ميالدي  تا به حال
 )2022ميالدي( 

وبا   )ششمين همه گيري(
يك ميليون نفر   

1817 تا 1932ميالدي 

آبله ژاپنی  
يك ميليون نفر   

735 تا 737ميالدي 

طاعون قرن هجدهم   
600هزار نفر    
1700ميالدي 

آنفلوانزای خوكی   
200هزار نفر     

2009 تا 2010ميالدي

تب زرد   
بين 100 تا 150هزار نفر     

1800ميالدي 

ابوال   
11هزار و 300نفر     

2014 تا 2016ميالدي 

سارس   
770 نفر     

2002 تا 2003ميالدي 

مرس   )نشانگان تنفسی خاورميانه(
850 نفر      

2012ميالدي تا به امروز

طاعون سوم 
12ميليون نفر  
1855ميالدي

طاعون خياركی 
5ميليون نفر  

165 تا 180ميالدي 

آنفلوانزای آسيايی 
يك ميليون و 100هزار نفر  
 1957 تا 1958ميالدي

وسی  آنفلوانزای ر
يك ميليون نفر  

1889تا 1890ميالدي

آنفلوانزای هنگ كنگی 
يك ميليون نفر

1968تا 1970ميالدي

طاعون بزرگ
 قرن هفده 

3 ميليون نفر  
1600ميالدي

كوويد - 19 
6 ميليون و 207هزار نفر  

ميزان مرگ و مير ها تا تاريخ نشر 
اينفوگرافيك

 منبع: سايت ورلد متر

سارس 
770 نفر  - 2002 تا 2003ميالدي 

نوار نقاله تاريخ )تايم الين(

       نوار مرگ
برگردان: مهديا گل محمديگزارش

منبع:  دانشگاه جانز هاپکنینز

تاريخچه طاعون در ايران 
در ســال های ۶۲۸–۶۲۷ میــالدی، »طاعــون 
شیرویه« سراسر استان های باختری شاهنشاهی 
ساســانیان، به ویژه میــان رودان را در هم نوردید 
و باعث جــان باختن نیمی از جمعیــت آن ایاالت 
و از جمله شاهنشاه ساسانی شــد.در سده ۱۳۰۰ 
میالدی، شــیوع طاعون خیارکی که به »طاعون 
ســیاه« معروف شــد، به مرگ بیش از ۷۵ تا ۲۰۰ 
میلیون نفــر از مردم اوراســیا انجامیــد. تخمین 
زده می شــود که یک ســوم جمعیت ایران در آن 
زمان کشته شــدند.در تاریخ ایران، به ویژه پس از 
بی ثباتی ها و زوال ســامان کشوری به دلیل حمله 
مغوالن، بیمــاری طاعون به طور متناوب شــیوع 
یافته و باعث کشتن شمار فراوانی از مردم شهرهای 
گوناگون شده است. از جمله، در سال های ۱۱۵۲–
۱۱۵۱ شمسی، همه گیری طاعون خیارکی در ایران 

به مرگ حدود ۲ میلیون تن انجامید.

شیوع طاعون خیاركی در ايران قديم


