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های آلوده از  باکتری باسیل یرسینیا پستیس، عامل طاعون، از راه کک 

واگیردار   عفونی  بیماری  این  طبیعی  ریشه  که  وحشی  جوندگان 

شود. الکساندر یرسین پس از  اند به جانوارن دیگر منتقل می خطرناک 

در سال  سال  را  پژوهش، طاعون  )۱۸۹۴ها  انستیتو   ش(۱273م  در 

مناطق جهان   برخی  در  فرانسه کشف کرد. طاعون همچنان  پاستور 

 اندازد.  هست و جان مردمان را به خطر می 

گیری جهانی طاعون رخ داده است.  ی همهسه دوره در درازای تاریخ  

سده در  شد،  نامی  ژوستینین  طاعون  به  که  بار  ششم  نخستین  ی 

( روی داد و در خاورمیانه، در امپراتوری بیزانس )قسطنطنیه  میالدی

نامدار   به مرگ سیاه  یافت. دومین آن که  اروپا گسترش  و  مدیترانه 

م  ۱3۴7است در هند، چین و برخی مناطق روسیه آغاز شد و در سال  

همه726) و  رسید،  غربی  اروپای  به  هنگ ش(  سال  گیری  در  کنگ 

ش( که از استان یوننان چین آغاز شد سومین رخداد  ۱23۴م )۱۸55



ست. وجود باکتریِ عامل طاعون در سراسر جهان گزارش شده است،  ا

کانونچنان از  برخی  میانه، که  آسیای  در  هنوز  آفت  این  بومی  های 

عربستان غربی، خاورمیانه، به ویژه در کردستان ایران، آفریقای مرکزی  

 و جنوبی و شمال غربی هند فعال است. 

از کهن  بیماریطاعون  ایترین  در  عفونی  در طول  های  که  است  ران 

درباره  است.  داشته  جمعیتش  بر  ویرانگری  اثرات  ی  تاریخ 

بهگیریهمه  جهان،  مختلف  گوناگون  جاهای  در  گذشته  ویژه  های 

 شان بیشتر بدانیم. ایران، چیزهای بسیاری هست که باید درباره

ها پیش در ایران  دهد که طاعون از سده های تاریخی نشان میپیشینه

دادهفعال   ولی  است،  در  بوده  اشکال  نامعتبر،  مستندات  اندک،  های 

های عفونی دیگر مانند وبا و نیز  ی بیماری بندی طاعون در زمره طبقه

تأثیرش در پویایی اجتماعی مانع از موشکافی گسترش این بیماری در  

 درازای زمان شده است.



، اما زمان  گیری طاعون بارها روی داده استدر درازای تاریخ ایران همه

عوامل   از  نیست.  دقیق  چندان  آن  گسترش  چگونگی  توصیف  و 

توان به مواردی  ومیر می گسترش پرشتاب طاعون با میزان باالی مرگ 

چون پراکندگی مراکز درمانی، ضعف سیستم بهداشت عمومی، نبود  

رودخانهقرنطینه در  مرده  شستن  مؤثر،  به  ی  اجساد  بردن  و  ها 

 هد، قم، نجف و کربال برای دفن اشاره کرد.  های مقدس مانند مشمکان

طاعون پس از گذر از ایتالیا به سوریه، فلسطین، عراق    م5۴3در سال 

و ایران رسید و جمعیت پارس و دو ارتش امپراتوری روم و شاهنشاهی  

م موجب  627کرد. این بیماری در  جنگیدند آلوده  ایران را که با هم می 

سفون، پایتخت دولت ساسانی، شد.  مرگ بیش از صدهزار نفر در تی

اندکی بعد شیرویه، پادشاه ایران، نیز بر اثر ابتال به طاعون درگذشت. 

ی یزدگرد سوم،  م در منطقه6۴2تا    63۴گیری دیگری در سالهای  همه 

نُماید که طاعونِ یزگرد نام دیگرِ  پادشاه بزرگ ایران، رخ داد. چنین می 



سال  در  که  است  عمواس  و  63۹یا    63۸های  طاعون  سوریه  در  م 

هزار نفر را به کام مرگ کشانید. 25گیر شد و کم و بیش  فلسطین همه

های ششم و  شماری در سده های بی گیریطاعون عمواس یکی از همه 

گیری طاعون ژوستینین رخ داد.  هفتم و هشتم است که به دنبال همه

جان  6۸۹-6۸۸در   و  گرفت  فرا  را  بصره  ویرانگری  طاعون    تا   70م 

هزار نفر را گرفت. شیوع طاعون زیانهای زیادی به جمعیت و ارتش  73

را می ایرانیان  پارس وارد کرد. ضعفِ قدرت نظامی  توان  شاهنشاهی 

این   بر  اعراب  یورش  از  پیشگیری  در  کشور  این  ناتوانی  در  عاملی 

 سرزمین دانست. 

م طاعون در سراسر ایران  ۱270تا    6۸۹های  ی سالبا اینکه در بازه 

هیچب است،  شدهوده  شناخته  سند  درباره گونه  همه ای  این  ی  گیری 

بیماری و تأثیرش بر ایران موجود نیست. مارکوپولو، بازرگان جهانگرد  

سال  پرآوازه  در  که  است  آورده  کتابش  در  ایتالیایی،  م  ۱270ی 



های شهر را به علت  ش( زمانی که به شهر تبریز رسید دروازه 6۴۹)

 ت. شیوع طاعون بسته یاف 

گیر شد و استانهایی همچون  ی صفویه، طاعون چندین بار همه در دوره 

یک  میان  این  در  کرد.  درگیر  را  اردبیل  و  قزوین  تبریز،  گیالن، 

هزار کشته به جا گذاشت. پس  ۱2گیری به مدت پنج سال در قم  همه 

صفوی و اشغال ایران بدست مهاجمان افغان، بار    یاز فروپاشی سلسله 

ش( در گیالن ثبت شد و چهار سال  ۱۱06م )۱727  دیگر طاعون در

 هزار نفر را در همدان و مناطق غربی گرفت. 20کم جان بعد دست 

سال   ) ۱772در  کارهایی ۱۱5۱م  نخستین  ش(  در    برای  قرنطینه 

گیری با کشتن نزدیک به  فارس انجام گرفت. این همهی خلیجمنطقه

ش در غرب، جزو  های تحت کنترلدومیلیون نفر در ایران و سرزمین 

همه با  گیریمرگبارترین  بیماری،  این  است.  شده  ثبت  طاعون  های 

آمدن زمستان، به بغداد و در سال بعد به بصره رسید و تنها در بصره  



هزار نفر را گرفت. پس از آن به بمبئی در هند و در  250جان بیش از  

در   یافت.  بحرین گسترش  و  بوشهر  تا  فارس  م ۱7۹۸راستای خلیج 

گیری کوچکی در موصل آغاز شد و دو سال بعد به  ش( همه ۱۱77)

قرنطینه کارهای  مقامات  شد.  وارد  استانبول  و  بغداد  را  شهرهای  ای 

برای جلوگیری از گسترشش در هند انجام دادند. در این موج، کارگران  

شرکت هند شرقیِ انگلیس به روستایی خارج از بصره بردند و همین  

 ها گزارش نشود. میان آن  باعث شد هیچ ابتالیی در

( طاعون خلیج فارس را فرا گرفت و در پاییزش  ش۱20۹م )۱۸30در  

هزار  30گیری  ابتدا تبریز و سپس شمال ایران را درنوردید. این همه

نفر را به کشتن داد و موجب جابجایی پایتخت ایران از تبریز به اردبیل  

شد و جمعیت  شد. سال بعد هزاران مرگ در مازندران و گیالن ثبت  

 هزار نفر کاهش یافت.20تا  ۱5هزار به  60رشت از 



ش( و در  ۱2۱۴م )۱۸35ش( تا  ۱20۸م )۱۸2۹گیری طاعون از  همه 

ش( در غرب ایران هزاران کشته به جا گذاشت  ۱2۴۹م )۱۸70سال  

ش(، در چند ماه، در جنوب ایران منجر به ۱255م )۱۸76و در سال  

وشتر شد. این موج دوباره  هزار نفری ش۸تن از جمعیت    ۱۸00مرگ  

در گیالن گزارش شد و در روستاهایی مانند سرین بوالغ، سقز و بانه 

در کردستان دلیل مرگ صدها تن شد. پزشکان ایتالیایی در آن زمان 

م  ۱۸77از استانبول برای یاری رساندن به بیماران به ایران آمدند. در  

خزر بازگشت.   ( بیماری به نزدیکی خراسان و اطراف دریایش۱256)

نفر در روستایی در شمال سبزوار جان باختند و سال بعد، در دو    37

شهرهای   سال  همان  در  آمد.  بار  به  کشته  همسایه، صدها  روستای 

رشت، بوشهر و کرمانشاه و درپی آن مناطق پیرامون خلیج فارس یک  

گیری ویرانگر را از سر گذراندند. در نتیجه، نیروهای انگلیسی برای  همه 

جلوگیری از انتقال بیشتر بیماری به دیگر شهرهای کشور، نخستین 

 ی هنگام بوشهر تأسیس کردند. مرکز قرنطینه را در جزیره 



ش( طاعون در استان سیستان و بلوچستان، ۱2۸5م )۱۹06در سال  

گویند از راه  ی سیستان گسترش یافت که می تنها در پیرامون دریاچه

 حیه آمده بود. های کهنه هندی به این نا لباس

)۱۹۱۱و    ۱۹۱0های  گیری سال طی همه  در  ۱2۹0و    ۱2۸۹م  ش( 

بوشهر، مردم از شهر گریختند. یکی دو سال پس از آن طاعون دوباره  

در  واکسیناسیون    ۴000را گرفت و    750در بوشهر دیده شد و جان  

تا  آنجا   ش( دیگر طاعون دیده  ۱303م )۱۹2۴انجام شد. در بوشهر 

 نشد.

ش( طاعون در دو استان کردستان و خراسان دیده  ۱2۹2م. )۱۹۱3در  

گیری طاعون در خرمشهر و آبادان  ش( همه ۱303م )۱۹2۴شد. در  

دوباره   جام  تربت  در  سال،  از هشت  پس  بیماری،  این  شد.  گزارش 

 گیر شد.همه 



اقدامات شرکت نفت ایران و انگلیس تأثیر زیادی در کنترل طاعون در  

ش( واکسیناسیون طاعون در  ۱30۴)  م۱۹25منطقه داشت. در سال  

ها ضدعفونی  نفر واکسینه و خانه   ۴553مناطق جنوبی ایران آغاز شد و  

با گزارش مورد جدید، کارهای جدی مانند ضدعفونی کردن   شدند. 

بیمار، ویران کردن خانه )با جبران زیان( و    یها، قرنطینهی لباسهمه 

طاعون در ایران به مدت ممنوعیت بازسازی در آن مکان انجام شد.  

ش( در کردستان  ۱326م. )۱۹۴7سال گزارش نشد تا اینکه در    23

 دوباره دیده شد. 

پژوهش برپایه  و  گزارش  کمیتهی  میدانی  سازمان  های  تخصصی  ی 

ی طاعون، کردستان  درباره   20۱2تا    20۱۱جهانی بهداشت در سال  

رین گزارش  های فعال این آفت است و آخ ایران همچنان یکی از کانون 

ش(  ۱3۴5م. )۱۹66گیری طاعون در این منطقه به سال  رسمی همه 

 گردد.  برمی



ایم به این  سال گذشته گزارشی از طاعون انسانی نداشته  50اینکه در 

معنی نیست که کسی در ایران به این بیماری دچار نشده است؛ زیرا  

های گیریی چندین بار در این کشور رخ داده است. در سال این همه 

ی ایران  هایی از این بیماری از کشورهای همسایهگذشته نیز گزارش 

ای است که ممکن است  رسیده است و افزون بر این طاعون بیماری 

 چند دهه خاموش بماند. 
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