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  آسيب نابرابر
  اند يدهديب را آس يشترينب نشين يه، افراد حاشيرگهاي دنيا با شيوع بيماري گذشته در

  *اتابك روحي امينجان
  شناسي همدان، دانشگاه بوعلي سينا، دانشكده علوم پايه، گروه زيست

  چكيده
و  يشناس باستان يقدق يكارها. اند گير و دنياگير مختلف قرار گرفته هاي همه در طي تاريخ جوامع انساني تحت تاثير بيماري

 يستز .را شكل داده است يرگ همه يها يماريبشيوع  الگوي يو اقتصاد ياجتماع يها يكه نابرابر ه استنشان داد يخيتار
موجود در اجتماعي از قبل  يها گسل از الگويها  نوع بحران يناند كه ا نشان داده بارها يعلوم اجتماع يرو سا يشناس باستان
به سالمتي  –ند ا شده نشيني هيحاشمجبور به كه از قبل  دان بوده ياغلب كسان ،خطربيشترين افراد در معرض  .كنند پيروي ميجامعه 
 يها در دوره يحت ي،پزشك يها آنها به مراقبت يدسترس يا رسيده است يبآس اند بودهروبرو  يضكه با تبع ييها يتو اقل فقيران

 يقدرت، بر نابرابر يساختارها يتتقو يا يفبه نوبه خود، با تضعگير،  هاي همه بيماري. شده استمحدود بيماري  يوعاز ش يشپ
 از يبرخ يماريب يناگرچه ا. است ياننما بطور كامل 19- كوويد يريگدنيا دوراندر  يتواقع ينا .اند گذاشته يرتأث اجتماعي

ميزان . شود ومير يكسان نمي هاي مختلف باعث مرگ بيماري در جمعيت يناست، اما ا مبتال كردهثروتمندان و قدرتمندان جهان را 
آسيب  يهتغذء ، فقر و سويبهداشت شرايط وخيمآنها قبالً از ومير در مناطق فقيرتر و پرتراكم بيشتر است به اين دليل كه  مرگ
  .اند ديده

  نابرابر، حاشيه نشين، شيوع، آسيب: كليدواژگان
  a.roohiaminjan@basu.ac.ir: مسئول، پست الكترونيكي مترجم *
وارد لندن  1349 يهژانو در) طاعون( ياهكه مرگ س يهنگام

ورود اين شهر با ترس در انتظار  ينها بود كه ا شد، ماه
 ومير در مرگاز  ييها مردم لندن گزارش. بودبيماري 
درصد  60كه  ييبودند، جا يدهمانند فلورانس شن ييشهرها

در تابستان . طاعون مرده بودند سال قبل به علتدر مردم از 
 يساز قاره اروپا به بنادر انگل يماريب ين، ا1348سال 
. گسترش پيدا كرده بود يتختبه سمت پاو بود  يدهرس

تب، استفراغ، سرفه  شاملطاعون عالئم دردناك و ترسناك 
پوست و تورم  يروچركين بر  ياهس هاي جوش، آلود خون

روز  3رگ معموالً ظرف م. كرد ي را ايجاد ميغدد لنفاو
  .داافت ياتفاق م

: كرد اجرادانست  يرا كه م حلي راه ينشهر بهتر ينا
 وساختند  East Smithfieldبه نام  بزرگ يمسئوالن قبرستان

به خاك  اين قبرستانرا در  يانقربان بودكه ممكن  ييجاتا 
روز  وند درخدامسيحي به اعتقاد مومنان  تا نددسپر

 ينا. كند اساييشن يحيمردگان را به عنوان مس ،قضاوت
در  يها را نجات دهد، سع توانست جان انسان يشهر كه نم

  .نجات روح داشت
 ياه، مرگ س1349در سال : بود اين بيماري وحشناك يرتأث

، 1351تا  1347از سال  ؛از مردم لندن را كشت يميحدود ن

 يبرا. شداروپا مردم درصد از كل  60تا  30 باعث مرگ
ند، به نظر كرد مي وحشناك زندگيآن زمان در كه  يكسان

در كه  انسهدر فر. يستكس در امان ن يچهكه  يدرس يم
نگاري  تاريخخود را از دست داد،  يتاز جمع يمين حدود

نه ثروتمندان، نه « ه است كهنوشت Gilles Li Muisisبه نام 
 همه ؛برخوردار نبودند يتاز امن فقيرانطبقه متوسط و نه 
  ».بودندمنتظر خواست خدا 

 East Smithfieldدر  يخيو تار يشناس باستان يقدق يكارها
و  ياجتماع يها يكه نابرابر ه استنشان داد يگرد يو جاها
 يها يماريب يرو سا ياهمرگ سشيوع  الگوي ياقتصاد
 يست، زGwen Robbins Schug. را شكل داده است يرگ همه

كه بهداشت و  يانآپاالچ يالتيشناس در دانشگاه ا باستان
بيان كرده ، كند را مطالعه مي يدر جوامع باستان ينابرابر

 بارها يعلوم اجتماع يرو سا يشناس باستان يستز«است كه 
 يها گسل از الگويها  نوع بحران يناند كه ا نشان داده

افراد در  .»كنند پيروي ميموجود در جامعه اجتماعي از قبل 
كه از قبل  اند بوده ياغلب كسان ،خطربيشترين معرض 

و  به سالمتي فقيران –ند ا شده نشيني هيحاشمجبور به 
 رسيده است يبآس اند بودهروبرو  يضكه با تبع ييها يتاقل
 يها در دوره يحت ي،پزشك يها آنها به مراقبت يدسترس يا
  . شده استمحدود بيماري  يوعاز ش يشپ
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 يتتقو يا يفبه نوبه خود، با تضعگير،  هاي همه بيماري
  .اند گذاشته يرتأث اجتماعي يقدرت، بر نابرابر يساختارها

 به طور كامل 19-كوويد يريگدنيا دوراندر  يتواقع ينا
ثروتمندان و  از يبرخ يماريب يناگرچه ا. است ياننما

 Boris يسانگل يرنخست وزقدرتمندان جهان از جمله 

Johnson  اي به نام  هنرپيشهوTom Hanks  مبتال كردهرا 
هاي مختلف باعث  بيماري در جمعيت يناست، اما ا

 شدتورك كه به يويدر شهر ن. شود ومير يكسان نمي مرگ
ومير در  ميزان مرگاست،  يدهد يبآس 19- از بيماري كوويد

 يدپوستبر افراد سفپوستان دوبرا ياهو س تبار ينافراد الت
اين افراد در مناطق فقيرتر و پرتراكم زندگي . بوده است

 يشلوغ زندگ يها كه مردم در آپارتمان يي، جاكردند مي
 يها به خانه ياكار كنند  راه دورتوانند از  يكنند و نم يم

  .تفريحي پناه ببرند
 ياه، كه مرگ سMonica Greenدان مستقل به نام  يك تاريخ
 عوامل ايجاد كننده« بيان كرده است كهكند،  يرا مطالعه م

 يشترمردم را در معرض خطر ب...  ياجتماع يها ينابرابر
كه  ياموزيمخود ب با تمام وجود يدهمه ما با .دنده يقرار م
 با اين الگو شيوع پيدا] يروسواكرون يرگدنيا يماريب[چرا 
  ».استكرده 

  از  ياريبس ، پيدا كرد در لندن شيوع ياهمرگ س زماني كه

اواخر قرن در . شده بودند آلوده از قبلاروپا  مناطق در
 وهوا سرد و الگوي آن آب يالديچهاردهم مقرن و  يزدهمس

، برداشت شيوع اين بيماري دنياگير قبل از. شدنامنظم 
به وجود  يو قحط كرد كاهش پيدا ت كشاورزيمحصوال

 يها بزرگ سال ي، در قحطريخيتا براساس اطالعات. آمد
و ولز  يسانگل جمعيت از درصد 15در حدود ، 1315- 17

 يشبا كاهش دستمزدها و افزا. جان خود را از دست دادند
. فقر شدند گرفتاراز مردم  يشتريغالت، تعداد ب يمتق

و سوابق پرداخت به كارگران  يخانگ يها دفترچه حساب
 70، 1290 سال ازدهد كه  ينشان م هاي اربابي عمارتدر 

 يخط فقر زندگ يردر ز يسيانگل هاي خانواده درصد از
مواد آنها براي  يدخر قدرتكه  يمعن ين، به اكردند يم

در حد سرما  كاالبراي و در حد گرسنه نماندن  ييغذا
هاي  درصد از خانواده 3، شرايط ايندر . بوده است نخوردن
  .نددر اختيار داشترا  ملي درصد از درآمد 15 ثروتمند،

Sharon DeWitte ، ينايشناس در دانشگاه كارول انسانزيست 
شده از  كاوش يها ، با مطالعه اسكلتيا، كلمبيجنوب

و  يقحط تاثير گيلندن، چگون ييقرون وسطا يها گورستان
. بررسي كرده استمردم  يبر سالمترا  يشفقر رو به افزا

را  دجان خو ياهمرگ س يك قرن قبل از شيوعكه در  يافراد
 قبل از آنكه در دو قرن  ياند، نسبت به افراد از دست داده
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 يشترو باست  تر قدشان كوتاهاند،  جان خود را از دست داده
كه در قرن قبل از طاعون  يكسان. اند مرده يجوان در سن
بر روي  ينا،اختالل در رشد م به دليلكردند،  يم يزندگ
وء از س يا نشانه هايشان شيارهاي بيشتري دارند كه دندان
در  يزيولوژيكف يزا عوامل استرس يرسا يا يماري، بيهتغذ

  ).1شكل (است  يدوران كودك
DeWitte اما ياه نمونه نداردمرگ س شيوعقبل ما يها از دهه ،

تا  يينبزرگ و دستمزد پا يمربوط به قحط يخيشواهد تار
روند تا  ينكه ا دهد نشان مياحتمال را  ينا ،1340دهه 
  .استادامه داشته  يريگدنيابروز زمان 

 برابرافراد را در  جسماني، ضعف ياآ ينكها بررسي يبرا
صدها  DeWitte، يرخ يا كند تر مي حساسابتال به طاعون 

 را مطالعه East Smithfieldگورستان  شده از كاوشاسكلت 
را  آنها يبه زندگ يدام ينافراد و همچن يسن يعتوز يو .كرد

هاي كاوش شده از  اسكلت دراسترس  هاي براساس نشانه
 وي نشان داد كه يقدق يها مدل. محاسبه كرد گورستان

داراي ضعف افراد و بزرگساالن مسن احتمال مرگ براي 
  .بيشتر بوده است ياهمرگ س دوره شيوعدر  جسماني

براساس تصور رايج، خطر «بيان كرده است كه  يو
 يماريباين در معرض  ومير براي همه افراد قرار گرفته مرگ

 تيسالم يتوضع ،برخالف تصوراما ... است  بوده يكسان
  ».داشته است يرواقعاً تاث

افراد قابل تشخيص  يطبقه اجتماع ،اسكلتبر اساس 
افراد تواند مطمئن باشد كه  ينم DeWitte ين، بنابرانيست

و ثروتمند  كداميك East Smithfield دفن شده در گورستان
 وء، سعصر كنونيمانند هاما، . بوده است يرفق كداميك

 نشين يهافراد حاش يندر ب يادبه احتمال ز يماريو ب يهتغذ
دهد كه  ينشان م يخيشواهد تار. استبيشتر بوده 

در مقايسه با طبقه در حال افزايش  يسانگل انثروتمند
كه در رسد  يبه نظر م. اند خيلي كمتر آسيب ديده فقيران
 در برابر يسانگل كان ثروتمندمال درصد از 27 حدود

ومير در ميان  نرخ مرگكه  ي، در حالاند درآمده از پاطاعون 
 ، از1349و  1348 يها در سال ييكشاورزان مستاجر روستا

 كند ياستدالل م DeWitte. درصد بوده است 70تا  40
رسانده  يبمردم آس يكه به سالمت ينابرابر اقتصاد يطشرا

ه بود بدتر كرد مي يدباكه را از آنچه  ياهمرگ س«است 
  .»است

 در، آبله در سمت ديگر كره زمين چهار صد سال بعد
متحده  ياالتا يدر جنوب شرق) Cherokee( يجوامع چروك

همراه با  -  يماريب يننقاط جهان، ا يردر سا. كرد شيوع پيدا
باعث كشته شدن  -  ينچرك هاي تركيدن جوشتب و 
 .)2شكل (شد  بيمار دافرا از درصد 30حدود 

  

  
  .كردند كاوشلندن را  East Smithfield گورستاندر  دفن شدهطاعون  يانشناسان قربان ، باستان1980در دهه  - 1شكل 
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Paul Kelton ،بيان كرده  بروك، يدانشگاه استون دان تاريخ
 مياندر زاي ترسناك احتماال  است كه اين عامل بيماري

  .ومير بيشتري شده است باعث مرگ يچروكمردم 

  
در قرن شانزدهم  يكوسيتيآبله را در مكز ي،هنرمندان بوم - 2شكل 

را دشوار  يوعاتيش يناز چن يبهبود يخشونت استعمار. ندا هثبت كرد
  .ه بودكرد

 عاملاغلب براي بيماري  ياكتساب يتبود مصونناگرچه 
نظر  دردر دوران استعمار  يكاييآمر يانبوم يباال يروم مرگ

را  زيستيعوامل  يرتأث ياجتماع يط، اما شراشود گرفته مي
قرن  يانهمدر آبله  گيري همهبه عنوان مثال، . كند يم يتتقو

حمالت  يشهمزمان با افزاي كه هجدهم در جنوب شرق
و  يسانگل ي به نام جنگدر جنگ يبه جوامع چروك يسانگل

 ينزم راهبرد جنگيها با استفاده از  يسيانگل. ي بودچروك
و ساكنان را  يدندرا به آتش كش يسوخته، مزارع چروك
و  يباعث قحط و خود كردند يها مجبور به ترك خانه

 دانان تاريخ. ندشد يجوامع چروك درآبله بيشتر گسترش 
 يت چروكيو جنگ، جمع يريگ همه يانپاكنند با  يفكر م

. بود يدهرس خود در تاريخ اندازه ثبت شده ينبه كوچكتر
Kelton  براي اثر را  يطيشرا«بيان كرده است كه جنگ
شناس  ، باستانMichael Wilcox. »فراهم كردآبله  مخرب

بيان در دانشگاه استنفورد  يوماناز نژاد  يكاييآمر يبوم
صدها سال در  براي مشابه ناگواراتفاقات  كرده است كه

 يراز ه استتكرار شد يكادر سراسر قاره آمر يبوم معجوا
را مستعد ابتال به  يكاآمر يانو ظلم، بوم يخشونت استعمار

 شده از رانده يجوامع بوم. كرد يم يرگ همه يها يماريب
 ييغذا يمرژ يا يزاغلب به آب تم اجدادي يها ينزمسر

تبليعي  يها يتكه در مأمور يفرادا. دسترسي نداشتندسالم 
سخت و  هايكردند مجبور به انجام كار يم شركت يككاتول

ند كه كرد يم يشلوغ زندگ يطدند و در شرابوفرسا  طاقت
Wilcox  ناميده  »ها يماريب يبرا هاي آماده ديش يپتر«آنها را
در قرن شانزدهم در  يااسپانتبليغي  يها وراسكلت مأم. است
يافت شده  هاي ضعف جسماني نشانهاز  ياريبس يدا،فلور

قبل از  مربوط بهلندن  يها در گورستان DeWitte توسط
  .را دارند ياهمرگ س
Wilcox اثرات زيستيو  ها بيان كرده است كه اين سركوب 

 ييرتوانست تغ يبود كه م يزيچ. نبود يعيطب فرآيند« هاآن
  .»كند

 يكه مدت يكاآمر يبوم هاي قبيله عدم شيوع بيماري در
را  Wilcox، نظر كردند مي يزندگ ياستعمارقلمرو خارج از 

 بود، Awahnichi قبيله آنها،از  يكي. كند يم ييدتأ
. كردند يم يزندگ يفرنياكال يوسميتيكه در دره ياني شكارچ
يس قبيله از اواخر قرن نوزدهم، رئ يتيروا براساس

Awahnichi  به نامTenaya  يك بارهدر 1850در دهه 
 يكبه  -احتماالً آبله  -) black sickness( »ياهس يماريب«

كه قبل  ه استگفت يكاييآمر يمعدنكار و داوطلب شبه نظام
را  يو قبيله، يدپوستآنها با مهاجران سف يماز تماس مستق

، باستان شناس از Kathleen Hull. ه بوده استفرا گرفت
با  يماريب ينا ماالًاحت بيان كرده است كه، يفرنيادانشگاه كال
 هاي تبليغي منتقل شده هياتدر حال فرار از  يافراد بوم

  .است
تعداد  اطالعات مربوط بهكرد و  يدره حفار يندر ا يو

ماندهاي حاصل از  پساشغال شده، مقدار  يروستاها
هاي  سوزي آتشدر  ييراتو تغ ساز ابزارهاي برنده دست

كه  دند كهنشان داها  شاخص ينا. كرد يلتحل كنترل شده را
 30 به ميزان 1800در حدود سال  Awahnichiجمعيت 

جمعيت ، يريگ همه شيوعقبل از . است كاهش يافتهدرصد 
Awahnichi بعد از شيوع  ه است؛نفر بود 300 در حدود
جمعيت به ميزان زيادي  ،نفر 90مرگ حدود بيماري با 

  .كاهش يافته است
از  بعدكه  ه استگفت يبه داوطلب شبه نظام Tenaya يسرئ
خود را  سرزمين قديمي Awahnichiقبيله ، ياهس يماريب

، )Sierra Nevada( نوادا يراس يشرق يها ترك كرده و به كوه
در آنجا، . ندكرد كوچ، Kutzadika قبيلهاحتماالً به قلمرو 

و در بلند مدت  قرار گرفتند يتحما مورد Awahnichiمردم 
بين  ازدواج يقطرخود از  قبيله يبازساز يبرا يفرصت
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سال، آنها به وطن  20پس از حدود . اي پيدا كردند قبيله
و فرهنگ  افزايش پيدا كردآنها  جمعيتخود بازگشتند، 

  .آنها حفظ شد
 دهد ينشان م وكند  يم را تاييد روايت ينا Hullاطالعات 
خود را محل زندگي دهه دره  دو يبرا Awahnichi كه قبيله

جمعيت قبيله را با  نو بازگشت رفتناو . نده بودترك كرد
آنها «وي بيان كرده است كه . كند عنوان مقاومت تفسير مي

  .»استقامت كردند يزچالش برانگ اتفاق ينا در برابر
با شروع قرن . استنادر يك مورد  Awahnichi قبيله تجربه

به ند كه ا مجبور شده يبوم هاي قبيلهاز  ياري، بسيستمب
بهداشتي  يها و مراقبت كم ييغذابا منابع مناطق دوردست 

در  يپزشك دان تاريخ، Mikaëla Adams. پايين مهاجرت كنند
 يوقت بيان كرده است كه، آكسفورد، يپ يس يس يدانشگاه م

شيوع  – 1918آنفلوانزا در سال  دنياگيري -  يگريد ياريمب
 يتجمع يهاز بق يشترچهار برابر ب« يمردم بومپيدا كرد 

 ،آن يلاز دل يبخش«. اند ومير شده دچار مرگ »متحده ياالتا
ء ، فقر و سويبهداشت شرايط وخيماست كه آنها قبالً از  ينا

  .»اند آسيب ديده يهتغذ
به . ه استبود به شدت وخيمموارد از  يبرخ يژه،به و

از  يريگدنيادر آن  Navajoدرصد از مردم  12عنوان مثال، 
در سراسر جهان  يروم مرگ يزانكه م ي، در حالاند رفته بين

، Lisa Sattenspiel.زده شده است درصد تخمين 5تا  5/2
بيان كرده است  يا،، كلمبيسوريشناس در دانشگاه م انسان

كانادا و مناطق دور افتاده در  يبوم هاي قبيلهاز  يبرخ كه
از  يريگدنيا اين در را خود مردم درصداز 90تا آالسكا، 

  .اند دست داده
 Navajoمردم ، يروسكروناو دنياگيري دوره ، دراكنون هم
به ، يوجرسيو ن يويوركبه جز نديگر  يالتاز هر ا يشب

هاي  آزمايش يزان، اگرچه ماند مبتال شده 19- بيماري كوويد
. انجام شده در مناطق اختصاصي بوميان بيشتر بوده است

، در 19- تشديد بيماري كوويد ي، عامل خطر برايابتد
از  ياريبس ،است آمريكا رايج يانمناطق اختصاصي بوم

به آب  ها يبرخ و هستندر يفق اين مناطقدر ساكن مردم 
  .سالم دسترسي ندارند

Rene Begayبهداشت  پژوهشگرو  يك، متخصص ژنت
و  Colorado Anschutzدانشگاه  يپزشك يسدر پرد يعموم

 يرگدنيا يماريب بيان نموده است كه، Navajo جامعهعضو 

را  اهمالو  يضها تبع از قرن يخطرات ناش، يروسكروناو
نام  -  Dine يفاما او نسبت به توص. آشكار كرده است

داده ان منفعل هشدار يبه عنوان قربان - Navajoمردم  قديمي
. يما را پشت سر گذاشته ير قبليگهاي دنيا بيماريما «. است

  .»پشت سر خواهيم گذاشت بيماري دناگير را نيز ينا
به شدت  1918آنفوالنزا در سال  يماريب ينكهبا وجود ا

از افراد خارج از  يزد، در آن زمان تعداد كم آسيب Dineبه 
از . موضوع شدند ينمتوجه ا مناطق احتصاصي بوميان

منجر به  آنفلوآنزا، كه يرگدنيا يماريب مردم دوره ديدگاه
بطور نفر در سراسر جهان شد، آنفلوانزا  يليونم 50 مرگ

ومير شده  هاي اجتماعي باعث مرگ گروهدر همه  يكسان
يش عمل سال پ 600 ياه، درست همانطور كه مرگ ساست

در سال  American Journal of Nursingدر مجله . كرده است
آزار دهنده در سراسر  يآنفوالنزا ينا«متني با مفهوم  1919
 يهمگ يرو ثروتمند و فق ياهو س يدو سف! وجود دارد شهر

  ).3شكل (چاپ شده است » .اند شدهگرفتار آن 
نشان داده است كه  شناسي جديد جمعيتاما مطالعات 

-ياقتصاد يفط يينپا يها در انتها از گروه ياريبس
، به طور نامتناسب در سال يكاآمر يان، نه فقط بومياجتماع
 Svenn-Erik، 2006در سال . اند آسيب ديده 1918

Mamelundاسلو  يتنشناس در دانشگاه متروپول يت، جمع
)Oslo Metropolitan University(از سوابق  يا ، مطالعه

 نشانمرگ را منتشر كرد كه  يها يو گواه يسرشمار
منطقه اسلو نسبت به  يرتريندر فق يروم مرگ ميزاندهد  يم

 Nancy .است درصد بيشتر بوده 50 محله ثروتمند يك

Bristow ،دانشگاه  دان تاريخPuget Sound ، است بيان نموده
كاران و  معدنومير  ميزان مرگمتحده،  ياالتدر ا كه

بيشتر بوده  يعموم يتجمع در مقايسه باكارگران كارخانه 
  .است

پوستان نيز صادق است؛ نرخ  اين موضوع در ارتباط با سياه
پوستان به  هاي عفوني در سياه ومير ناشي از بيماري مرگ

، Elizabeth Wrigley-Field. ميزان زيادي باال بوده است
در بيان نموده است كه سوتا،  ينهدانشگاه م درشناس  جامعه
در  يعفون يها يمارياز ب يناش يروم مرگ يزان، م1906سال 

 به طور عمدهدر آن زمان، ( يدپوستسف يرافراد غ يانم
مرگ  1123، ياالت متحدها يدر شهرها ساكن) پوست ياهس

  .استنفر بوده  100,000به ازاي هر تكان دهنده 
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  در  ياييدر يستگاها يكدر اطراف تختخواب سربازان در  هايي پرده، 1918در سال  - 3شكل 

  .جلوگيري شودگسترش آنفلوآنزا از شد تا  يجادا يسكوسانفرانس
  

 يروم ، مرگ1918سال  يريگدنيا اوج، در يسهمقا يبرا
نفر به  928 ي،عفون يها يماريب به دليل يشهر يدپوستانسف

بيان  Wrigley-Field. ه استنفر بود 100,000هر  ازاي
پوستان هر سال  رسد سياه به نظر مي«نموده است كه 

 1921سال  يدپوستان درسف ومير يري به اندازه مرگوم مرگ
  .»واقعا تكان دهنده است ينا .اند را تجربه كرده

 ييزپايك موج در بهار و در موج  يك ،1918 يريگدنيا
از همكاران  يكيو  Mamelundمطالعه  براساسو  داشت
پوست  ياه، افراد ستاريخي هاي بررسيو  يمهو بوي  ينظام

سپس، در . اند شده يمارب يدپوستاناز سف يشتردر موج اول ب
 يتر يينپوست با نرخ پا ياه، افراد سييزيموج مرگبار پا

در موج از افراد  ياريكه بس يلدل ينبه ا شايد آلوده شدند،
كه  ياما هنگام. بودند ايمني اكتسابي را به دست آورده اول
از  يشترشدند، ب مي يضمر 1918 ييزدر پا پوستان ياهس
ند دش يمبتال مآن عوارض  يرو سا يهالر به ذات يدپوستانسف

 ،Mamelund از نظر .بود يشترب يز براي آنهاو احتمال مرگ ن
هاي  يماريبميزان  باشد كه يلدل ينممكن است به اامر  ينا

  .بيشتر بوده است انپوست ياهسدر مانند سل  اي زمينه
 Vanessa. ه استنقش داشتومير  در ميزان مرگ هم يضتبع

Northington Gamble در دانشگاه  طب دان تاريخ، دكتر و
را  يدوره زمان ينا«، بيان كرده است كه جورج واشنگتن

در  Jim Crow ينقوان .»نامند يم يروابط نژاد )nadir(نشيب 
كه  بودآن  يدر شمال به معنا يعمل يكجنوب و تفك

مخصوص  يها يمارستاندر ب پوست ياهس يآنفلوانزا يمارانب

بيان  Gamble. رفتندگ يتحت مراقبت قرار م پوستان بايد ياهس
و مراقبت از  ناكافي بوده يارامكانات بس ينانموده است كه 

  .به سختي انجام شده است پوست ياهس يآنفوالنزا يمارانب
و  19- بيماران كوويد درصد از 45در واشنگتن،  اكنون هم
از . پوستان است سياه به مربوط ومير مرگ از درصد 79

 19- شده كوويد يبستر يمارانباز درصد  80، يلاواخر آور
 19- از كوويد وميرهاي ناشي همه مرگ يباًو تقر يادر جورج

روند . پوستان بوده است مربوط به سياه يسدر سنت لوئ
 يايآسبيماران با مليت پوست و  ياهران سيماب يبرا يمشابه
 20از  يش، بيووادر آ. شده است يدهدر انگلستان د يجنوب

در حالي كه اين ، اند بوده تبار ينمردم التاز  درصد از بيماران
  .شود شامل مي را جمعيت از درصد 6تنها نژاد 

 East Smithfieldدر قبرستان مردگان دفن  ،1350در سال 
در دانشگاه  ياقتصاد دان تاريخ، Guido Alfani. متوقف شد

به  ياهمرگ س يرتأث بيان كرده است كه ،)Bocconi( يبوكون
با  يو. ه بودآن ماندگار شد ياقتصاد شديد يامدهايپ دليل

 و اشكال ييبر دارا اتيسال سوابق مال 500از  يشمطالعه ب
 بخش زياديدر  ياقتصاد يافت كه نابرابريثروت، در ديگر

 يافتهو پس از آن كاهش  ياهمرگ س ي دورهاز اروپا در ط
  .است

شمال  اكنون منطقه هم ،Sabaudian يالتبه عنوان مثال، در ا
 افراد ثروتمندترين درصد از 10، سهم ثروت يتالياغرب ا
 سال درصد در 47 به 1300 سال در درصد 61از  جامعه
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كاهش اين و كاهش يافت  ياهمرگ س طي دورهدر  ،1450
). 4شكل ( بعد نيز ادامه يافتقرن  كم در يك سرعتبا 

Alfani يرا در جنوب فرانسه، شمال شرق بهيروند مشا 
و سوابق  يخانگ يها حساب بررسي. يافتو آلمان  يااسپان
را نشان  يمشابهروند نيز در انگلستان  مالكان يدفتر

 1300دهه  يلاوا ينب يواقع يكه دستمزدهابطوريدهد،  يم
 يسه برابر شده و استانداردها در حدود 1400و اواخر دهه 

  .است يافته دبهبو يزندگ يعموم
Alfani كارگران در اثر طاعون  بسياري از بيان كرده است

 تقاضانتيجه آن افزايش اند كه  جان خود را از دست داده
افراد  يدستمزد برا يشكار بوده و باعث افزا يروين براي

در  ياديبا مرگ مالكان، امالك ز. زنده مانده شده است
 يرا به افراد وارثان، امالكاز  ياريبس. بازار عرضه شد

فروختند كه قبالً هرگز مانند كشاورزان روستايي 
  .داشته باشند ملكتوانستند  مين

از كشورها،  ياريبس ؛نشد يدناپد ياهطاعون پس از مرگ س
 ينبا ا. دوباره آسيب ديدند يوعشاز ، يسو انگل يتالياا مانند

كاهش  يبه جا يبعد يها دورهكه در رسد  يحال به نظر م
كه كند  يم تصور Alfani  .داده است افزايشرا  آن، نابرابري

حفظ  يبرا ي را، نخبگان راهي بعديها يريگ با شروع همه
وي بيان كرده . اند كرده يداخود پ متيسال يثروت و حت

. شده بود يلتبد يجوامع غرب يژگيطاعون به و«است كه 
  .»باشد ميانتظار  قابلاست كه  يزيچ ينا

 ينبنابرا بودكرده  ييرتغ ها نامه يتوصمتن در سراسر اروپا، 
منتقل  تك وارثانبه  تفكيك، يامالك بزرگ به جا

در امالك  ريبيما يوعثروتمندان به محض ش. نددش مي
تا  1563از سال . كردند مي ينهقرنط روستايي خودشان را

به ميزان قابل طاعون  يوعاز ش يناش يروم ، مرگ1665
، اما بر يافتلندن كاهش  روتمندنشينث مناطقدر  توجهي

تر و  و غسل، در مناطق شلوغ سپاري خاكاساس سوابق 
. پيدا كرد يشافزا ياماند  يباق به همان ميزان قبلي يرنشينفق

Alfani 16و  15 هاي قرن طيدر  بيان كرده است كه ،
 »فقيران يماريعنوان ب اطاعون را ب« يتالياييپزشكان ا

  .كردند يم يفتوص
Kelton بارها و « يتعصب طبقات ينا بيان كرده است كه

قرن به عنوان مثال، در . »شود مي يدهد يخبارها در تار
 باعث شد تا متحده ياالتوبا در ا گيري همه نوزدهم

 از حساسند كه فقط افراد نك مطرحرا  يدها ينا«نخبگان 
بود؟  حساس يچه كس. ديد دنخواه آسيب يماريب ينا

نبود كه  ياخالق مشكالتاما  .»افراطي و يف، كثيرفقافراد 
 Vibrio يباكتر بلكه كرد يم يرپذ يبرا آس يرمردم فق

cholerae كرد ميه آب آنها را آلود يفيتك يمنابع ب.  
  
  

  
اساس  ، برو پس از آن ياهمرگ سدوران در طول : ه استبار معكوس شد يكفقط  يتاليادر ا ياقتصاد ينابرابر يش، افزايستمقبل از قرن ب - 4شكل 

قابل آنفلوانزا در آن سال  يريگدنيا يراست، اما تأث يافتهدوباره كاهش  1918از سال  بعد ياقتصاد ينابرابر ،نقاط يرسا براساس اطالعات ياتي،سوابق مال
  .نيست يدو جنگ جهان يراز تأث تفكيك
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براساس . يستمشخص ن 1918 يآنفوالنزا ياقتصاد اثرات
  ي به نامشده توسط اقتصاددان يآور جمع اطالعات

Thomas Piketty ي، نابرابريسدانشكده اقتصاد پار در 
ميزان قابل به  1918در اروپا با شروع سال  ياقتصاد
. ادامه داشت 1970كه تا دهه  ي، كاهشيافتكاهش  توجهي
بيماري  ثراتجدا كردن ا بيان كرده است كه ياما آلفان

 يرممكناول غ يجنگ جهان اثراتآنفلوآنزا از  يرگدنيا
رفتن  ينجنگ باعث از ب ينكه اوي بيان نموده است . است

و  ييثروتمندان به دارا ياموال در اروپا شد و دسترس
 كه نتيجه آن كاهش بين رفته بوداز  يخارج هاي يهسرما
  .بود ينابرابر
 تاثيري بر روي يرگدنيا اين بيماريمتحده،  ياالتدر ا

 يريگدنيا«بيان كرده است كه  Gamble. نداشت ينژادپرست
در  هاي اجتماعي و گسل ينژاد يها ينابرابر 1918سال 

در آن زمان، پزشكان و  .»آشكار كردبهداشت و درمان را 
امر باعث  ينبودند كه ا يدوارپوست ام ياهپرستاران س

، يريگدنياپس از . نكرد ييرتغ يزچ يچاما ه«. شود يشرفتپ
براي  يبهداشت يها مراقبت ي به منظور بهبودتالش يچه

  .»انجام نشد بارت يقاييآفري ها يكاييآمر
هاي  ، با آشكار ساختن گسل19- كوويد دنياگير يماريب ياآ

تواند منجر به  يجهان، م يمشابه در كشورها اجتماعي
 1918 يشود كه آنفلوانزا ياجتماع يدارتحوالت پا

خواهم  يمن م«بيان كرده است كه  Bristow؟ نتوانست
به  آيندهدر مورد اتفاقات  يريگ يمتصم .باشم ينب خوش

 .»عهده همه ماست

  :اين مقاله ترجمه اي است از
An unequal blow. Wade, L. Science, 368 (6492) 700-
703. 2020. 
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Abstract 

Throughout history, human societies have been affected by various epidemic and pandemic 
infectious diseases. Careful archaeological and historical work has revealed that intersecting 
social and economic inequalities shaped the course of epidemics. Bioarchaeology and other 
social sciences have repeatedly demonstrated that these kinds of crises play out along the 
preexisting fault lines of each society. The people at greatest risk were often those already 
marginalized—the poor and minorities who faced discrimination in ways that damaged their 
health or limited their access to medical care even in prepandemic times. In turn, the pandemics 
themselves affected societal inequality, by either undermining or reinforcing existing power 
structures. That reality is on stark display during the COVID-19 pandemic. Although the disease 
has memorably struck some of the world’s rich and powerful, it is not an equal-opportunity 
killer. The death toll is higher in poorer and denser areas because they have already suffered 
from poor health, poverty, and malnutrition.  
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