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 یا  نیطقرن
Quarantine 

 
و   زیا شنیده میشود، یکتعداد هموطنان ما درمورد این اصطالح در تشویش اند  قرنتین  اصطالح  روز ها   در ین 

شاید این یک   فکر می کنند یکعده  د.نز همین رو آن را با اشکال مختلف قیاس مینمایا  معنای آن را نمیدانند،
غافل از آنکه این فقط یک تدبیر احتیاطی است   شد،ا میز بعمل توهین آ  نی ساختن ویا ازند  ماقدا یا  ،یمجازات  عمل

مفاد و   حتا آنهاییکه   منشای کفری دارد .  اقدام به زندانی ساختن نیست ونه هم  که در آن هیچ نوع اهانت و یا 
وع به خاطر روشن شدن این موض  خود را خود قرنطین مینمایند.   رشرایط ناګوا  ضرورت آن را میدانند در هر نوع

   تاریخی مطالعه مینماییم:  اندکی آن را با پیشنیه
معنی محدود کردن به منظور جلوگیری از فراگیر شدن بیماری یا  هب و قرنتین کردن  قََرنطین ،هقرنطین ، نقرنتی

به دو شکل قرنتین و  آن را  ګرفته شده،  اروپایی  از زبانهای  از ینکه  .تعامل خطرساز اس
یک چیزی از  تاثیر منفی  فشار و و رعبارت از جدا کردن ودور ساختن اضطرا  اقدام  نیا .مینویسند  قرنطین

فوق  یک مثال آن شیوع مکروب ویا مرض  خ ندهد .ر   تا خطر وتهدید که از آن متوجه دیګران خواهد شد  ؛ردیګ
قرنتین ازلغت  قرنطین در مواردی زیادی معمول است کلمه  ګذشته از آن ، یول  .دمیباش العاده ساری

(Quarantina  یا Quaranta giorni  زبان ایتالوی از قرن هفدهم به اینسو معمول شده که به معنای دوره چهل )
اګر    قرارمیګرد. اما  درمورد حیوانات ونباتات مورد استفاده موه این اصطالح هم در موارد انسانها  روزه میباشد .

از دیګران جدا سازندو از تماس با مردم منع نمایند بدون آنکه علت صحی داشته    دلیل منطقی  را بدون  انسانی
ازلحاظ حقوق بشر سوال بر انګیز است، خصوصآ اګر برای مدت طوالنی یک  ، بګذارند نقرنطی و نام آن را   باشد،

یعنی هدف قرنتین صرف در موارد طبی و صحی   دد.جدا وحبس ګر  (نقرنطی ) شفرد از جامعه واز اطرافیان
  .آنچه درین روزها دوکتوران مشوره میدهند، نیز به همین معنا است  مطرح است.

سال خانمش را  ۲۴در تاریخ مثالهای جالبی از قرنطین وجود دارد مثآل مردی به خاطر یک تب ساری برای مدت 
  .در قرنطین نګه داشت 

د برای مدت خیلی کوتاهی نیز باشد مثآلدر حاالت شیوع تب  میتوان (Quarantine period ) ندوره قرنطی
    .سانترک
یک یا   صرف  شاید  که  حادثه ی خاص  نسبت وقوع یک  سیاستمداران  بعضاً   تذکر دهیم ؛  است که  جالب
قرنطین یک روزه کارګران یک   یک خبرنګار از آن اطالع یابد، درین حالت   مثالً    سیاست    بیرون از میدان   دوتن

هدف قرنتین آن مقصد اصلی   حالت  شیوع خبر قرنیتن نیز رفع ګردیده. درچنین  رخ داده که بعد از رفع روزنامه
چنین واقع شد که نسبت   یکی دوبار  ؛ا م  در افغانستان  حتا   مجاز قرار ګرفته است.  نیست که قرنتین بدان منظور
بعضآقرنطین افرادبه خاطری .و نزدیکان او را قرنتین نموده اند   شاهدان  سیاسی   حساس   وقوع حادثه قتل یک چهره

روشن است افشانه ګردد یک مثال دیګر آن عبارت از قرنطین   می ګیرد تا مبادا رازی را که بر ایشان  هم صورت
،  در مخصوص نګهداری شدنبوند که در یک البراتوا انوردانی بود که برای بار اول مهتاب رادیدهضنخستین ف شدن

اند، که قبل از رفتن بودند،   وهمان انسانهای  خود نیاورده اند  ( کدام خطری را با   که از )آسمان  وقتی دیده شد
مرض    از بیماری یا    هدف ما از قرنطینه کردن به منظور مصئون ماندن .اجازه بیرون شدن برای شان داده شد دوباره

   تدبیر احتیاطی و صحی آن را قرار ذیل توضیح میدهیم:در چنین   .ایپدیمیک است
قرنطین چهل روزه که در ایتالیا صورت ګرفت واز آن بعد این اصطالح عمومیت یافت به منظور آن بودتا مردم و  

 ۴۰وارد شده بودند به خاطر مطمین شدن صحت آنها برای    دیګر   از مناطق   ،کشتی هایکه به بندر آن کشور جدیدآ  
مشابه انترکس،  که طي آن مرض کشنده  .م۱۳۵۹- ۱۳۴۸قرنطین صورت میګرفت. این حادثه طی سالهای روز 

رفت. این مرض حدود  ګشیوع یافته بود صورت   که در آن وقت طاعون نامیده میشد،  سارس و یا هم چیزی دیګر
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نشان میدهد که افرادیکه به بنادر  در ایتالیا  م. ۱۳۷۷اروپا را به کام مرګ کشانیده بود.آرشیف سال  فیصد مردم ۳۰
روز در بندر تحت قرنطین می بودند تا از سالم بودن شان اطمینان حاصل  ۳۰ایتالیا وارد می شدند برای مدت 

روزه نام ګزاری شد.سالهای  ۴۰روز ازدیاد یافت ،بنابر همین دلیل به نام دوره  ۴۰ولی بعد ها این مدت به  ،دګرد
م. قرنطین عملی ۱۴۹۰سفلیس نیزدر بعضی ممالک اروپای شمالی طی سالهای  از مرضبعد به خاطر جلو ګیری 

شد. در اوایل قرن نزدهم به خاطر نګرانی شیوع مرض تب زرد در هسپانیا قرنطین عملی شد ، هم چنان در سال 
ر به مثابه وقایه یباین تدا  ی نیز این اقدام اضطراری اجراشد. تمامیکلورای آسیا  بخاطر جلوګیری از شیوع  .م۱۸۳۱

قوانین خاص ا امروز در کشور ه  . دم.در آیسلند یک قرنطین عملی ش۱۵۲۶تلقی می ګردید . درسالهای   صحت عامه
حوادث ، مکروبها وامراض مختلف وضع ګردیده است. نخستین قانون قرنطین در   به منظور جلوګیری از شیوع

جلوګیری از شیوع رثر کشور های جهانی قوانین خاص به منظودر بریتانیا وضع ګردید. امروز در اک .م۱۷۱۱سال 
ا در وسرحدات کشور ها دفاتر قرنطین توظیف ګردیده نبرود  حوادث ، مکروبها وامراض مختلفه وضع ګردیده اند

ول  معق اال اجرااند، که به شکل مرعی  این قوانین درمورد تدابیر احتیاطی از شیوع امراض حیوانی،نباتی وانسانی.اند  
درادارات افغانستان نیز  تجربه مثبت و طوالنی بشریت است.   یک  یعنی اشته اند .ذتدوین وتاثیر مثبت به جا ګ

. در  ت وجود داش در کذشته ها)هنګامیکه ما هم حکومت ، نام ونشان ودولتی داشتیم( مدیریتی به نام قرنطین ومجادله
ت می ورزید، اکنون بعد لمواص  حدیرسوګمرکات  هدایاتی خاص در مورد قرنطین به بنادر  موارد ضرورت

       باره به این اهم توجه صورت ګرفته است .ود یدازمدت مدی
یک  زونوسس ، یعنی امراضیکه بین انسان وحیوان مشترک اند،  در مورد امراض  اکنون  وترنری؛  در ساحه
در ساحه وترنری قرنطین عبارت از سیستم محدود کردن و ترتیباتی است که در مقابل تلقی میګردد. بناً  مفید وسیله

ز آن محدود ساختن شدید ترین امراض ساری در محالتیکه چنین یک مریضی شیوع یافته وضع می گردد و هدف ا
ارگانهای ذیربط وترنری موظف به تشخیص و تثبت  .تعامل مرض و جلوگیری از انتشار آن به جاهای دیگر اس

در جاهاییکه قرنطین رسمآ اعالن می گردد تمام محصوالت حیوانی در خود همان محل به  .دعامل مرض می گردن
ر چنین ساحات عبور و مرور حیوانات تحت کنترول قرار د .دمصرف می رسد و یا عمیقاً در زیر خاک دفن می گرد

علوفه و خوراکه حیوانی نیز الی ختم قرنطین ممنوع میباشد. هرگاه عامل  ،تمی گیرد صدور و ورود محصوال
مرض در چنین ساحه از بین رفت و مرض تشخیص نه گردید قیود قرنطین رفع و تمام ساحه ضد عفونی می گردد، 

تدابیری خاص در ساحه اعالن شده تحت اجرا قرار می گیرد که بنام تدابیر احتیاطی یاد می  ولی با وجود آن هم
  .گردد

انسان و  در کتاب داده اند، چنانچه  مورد مطالعه قرار  این موضوع را  نیز  اسالمی  علمای
مر بن ع : پس از آنکهدبو  هدرباره رعایت قرنطینه اختیاری در گذشته، نوشت مطهری  مرتضی تسرنوش
به او  حابوعبیده جرا میم گرفته وارد شهر نشودآمده و تص نطاعو مشا  اطالع پیدا کرد که در بخطا 
عبدالرحمن بن   :ددا خپاس  )رض(رعم حضرت   ؟ یکن رفرا یاله رقد و ا قض زا یخواهیم ا آی :هک دکر ضاعترا
شما در آن شهر بودید از آن شهر  و دش اپید نطاعو یشهر رد راگ هک تشنیده اس ارسول خد کرد که از تروای فعو
توض  سسپ یمطهر .دنشوی رشه نآ لداخ  دبودی رشه نآ جخار رد ا شم و دش اپید یشهر رد راگ یول .دنشوی جخار
نداشت برای جلوگیری از  دوجوو  بود  نشده  وتجربه  شناخته هقرنطین ،هنگام نآ رد نچو هک هداد حی

ا بکنند و از شهر خارج نشوند و به جای  ر ردیگ یمردم جاها  لحا  ترعای ،طاعون هب مبتال ممرد ،بیماری یگیره هم
امروز    به تدبیر پناه برند.   که در اختیار دارند   ن سخن آنست تا بندګان هوشیار در عالم اسبابیمعنای ا   .ددیگر نرون

مدت قرنطینه، به   . تاس  و فوق العاده ساری   ایپدمیک یها یبیمار یگیرههم زا یپیشگیر یها هنیز از مهمترین را
. این ددار یبستگ دکن مبتال ار ندیگرا دتوانی، و مدت زمانی که فرد آلوده یا مبتال میدوره نهفتگ ،یرسا  بیماری نوع

 ی: جداسازستیریګد یزیچ   یجدا ساز ا ی   isolation  ی.  ولشودیمشوره  داده م یصح  نیمدت از طرف مسوول
محدودکردن   یبه معن  نهیافراد( است اما قرنط  گریاز د  یعفون  یماریب  کیبه    یقطع  انیمبتال  یجداساز  ی( به معنا ماریب

ممکن است سالم باشند   نهیقرنط  کی. افراد درون  اندبوده  انیدر تماس با مبتال  ا یاست که در معرض    یوآمد افرادرفت
اقدام   کیسابق     یاز زمانها   نینداشته باشند  . پس دانسته شد که قرنط  یها نشانه  نکهیا  ا یاند  خود ندانند که آلوده شده   ا ی

 یخداوند  ینعمتها   نیاز بهتر یکیعاقالنه  به  خاطر  خفاظت صحت است، چنانچه صحت   ریتدب کیو  یاطیاحت
  یروا دار  زیدانسته، به همنوعان ن متینعمت را غن نیهر لحظه شکر کرد و ا یدر حالت صحتمند  دیاست  که  با 

  نیما در  فیکه  مردم شر  یشها یدارد، بنا بر احساس ضرورت  و تشو  یمعلومات  ی.   نوشته فوق صرف جنبه  میینما 
اند، پس به فکرم  دهیمورد  پرس نیدر  یادیچند روز  از من عده ز نیدر  رایز د،یردګ ریروز ها از آن دارند، تحر

 . سمیخود طور خالصه در مورد آن بنو  فیمعلومات مردم شر یاز  نشرات برا یکیدر رګا ستی، بد ن ذشتګ

   و ممنون تان  تشکر
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