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 : رساله مشخصات

   راهنمای پیشگیری از کرونا : رساله اسم

   منصور  فیشر   محمد: گردآورنده/سندهینو

   منصور :  ییآرا صفحه

 آنالین  جرمن افغان پورتال: کیالکترون نشر 

 

german.com-http://www.afghan 

 

 

 ،مبشر یجهان  ۀشد قبول ی نشرات اصول به بندیپا گرا، کثرت پورتال }

 {  ها افغان یمل تیهو مدافع و دوستان وطن شمندان،یاند افکار 

 

 : افغانستان ر یکب قاموس

   افغانستان یپشتو و یدر  زبان قاموس

dic.com-http://www.afghan   

 

 

 

 ت اس  محفوظ کتاب ن یا ناشر  و سندهینو یبرا چاپ  حق

http://www.afghan-german.com/
http://www.afghan-dic.com/
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 ویروس های کرونا :

 

با استفاده از  که  زا هستند    یویروس ها عناصری درون سلولي و بیمار 

انرژ  پیدا    یزا  یسیستم  تزاید  میزبان  های ،    میکنندسلول  ویروس 

هستند که از ویروس سرماخوردگی   هاویروس خانواده بزرگی از  کرونا

همه  و از آنجا که را در جمع خود دارند  سارس معمولی تا عامل بیماری

مورفولوژی و استراتژی تقسیم یكسان و خصوصیات ژنومی مشابه آنها  

 وان یك خانواده دانست  ای دارند این ویروسها را میت

ها کشف شدند و مطالعه بر روی آن  ۱۹۶۵های کرونا در سال  ویروس 

تعداد زیادی از   ، ادامه داشت میالدی  ۸۰طور متداوم تا اواسط دهه   به

تاکنون شناختهویروس به طیفی از   اند،  شده  های کرونا که  ابتال  موجب 

 د. شونهای دستگاه تنفسی در انسانها میعفونت

اما پنج نوع  مشاهده شده اندهای کرونا بیشتر در حیوانات اگرچه ویروس

آن تنفسی هااز  می دستگاه  قرار  تأثیر  تحت  را  انسان  ،بدن  این   دهند 

  (SARS)باعث سندروم حاد و شدید تنفسی     ۲۰۰۳ویروس در سال  

   ۱۰نفر مبتال داشت که حدود   هزار    ۸در کشور های آسیایی شد و حدود  

 در صد آنها جان خود را از دست دادند 

منبع شیوع بیماری سارس بازار خیسی در شهر فوشان چین و عامل آن 

پستاندار گربهگربه  احتماال بومی مناطق حارههای کیوت )نوعی  ای سان 

آسیا(   و  اگرچه  آفریقا  سارس  بعد  بودند  شیوع  حیوانات   چیناز  تجارت 

ولی این ممنوعیت موقتی  مانند گربه کیوت و مار را ممنوع کرد    وحشی

ممنوعیت    بیشتر چندماه     و  بود   مانند  نکشید  در  طول  حیوانات  تجارت 

فقط دو   که آن هم   ۲۰۱۶معرض انقراض مانند پلنگ و کرگدن در سال  

پایین آوردن تب و    ، طب سنتی چین شاخ کرگدن برایسال طول کشید  

پلنگ استخوان  و  مسمومیت غذایی  قوای جنسی    را  درمان  تقویت  برای 

   توصیه میکند .مردها 
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 بازارهای خیس :

 

در اندونزی، مالزی، فیلیپین، سنگاپور، محل هایی هستند بازارهای خیس 

ی ، سبزیجات مرغ فروخته میشوند که در آنها ماه  تایوان، تایلند و ویتنام

در    اما بازار های خیس چین با بقیه بازارهای خیس تفاوت فاحشی دارد ،

  ، مار ، سگ ، مرغ  اهلی و وحشی مانند    حیوانات  بازارهای خیس چین

مورچه خفاش،  پولکماهی  بامبو،    خوار  موش  مار،  )پانگولین(،  دار 

وحشی   های  گربه  گاهی فر زنده    به طور تمساح، طاووس،  و  شده  وخته 

 . سالخی میشوند 

در شهر ووهان چین    ۲۰۱۹دسامبر سال    ۳۱این ویروس در   دیگر نوع  

کشور در تمام قاره   باعث شیوع مریضی شده که تا امروز در بیشتر از  

نفر گذشته    میلیون  ۴۰ های جهان منتشر شده و تعداد مبتالیان آن از مرز  

نفر جان شان   مبتالی آن   نفر و صد هزار  بیشتر از یک میلیون  است و  

 را از دست داده اند . 

ه بوددر شهر ووهان    خیسی   بازار   به گفته دولت چین منشا این ویروس

هایی  است   برنامه  حاضر  حال  در  دولت  ممنوعو  تجارت  برای  سازی 

 روی دست دارد  حیوانات وحشی  

نوع دیگر این ویروس باعث به     ۲۰۱۲در سال  ناگفته نباید گذاشت که  

نفر را    ۲۴۹۴ شد که   (MERS)جود آمدن سندروم تنفسی خاور میانه  و

نفر تنها در عربستان سعودی جان     ۷۸۰مبتال کرد و از این میان آنها  

 . نفرشان فوت کردند  ۳۷مبتال   ۱۰۰باختند یعنی از هر 

   استمرس از خفاش به شتر و سپس به انسان منتقل شده    بیماریاحتماال
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 ( 19-عالئم بیماری کرونا )کووید                   

 

 رایج ترین عالئم کرونا موارد زیر هستند : 

 _ تب یا لرز۱

 _خستگی ۲

 _سرفه های خشک  ۳

 

 البته کرونا عالئم دیگری هم دارد : 

 _ سردرد ۱

 _  گلودرد، انسداد بینی یا آبریزش بینی ۲

 _ از دست دادن ناگهانی حس چشایی یا بویایی۳

 _ تنگی نفس یا مشکل در تنفس۴

 _ حالت تهوع، استفراغ یا اسهال ۵

 _ سرگیجه، یا درد عضالت یا بدن ۶

 

 این عالئم معموال خفیف هستند و به تدریج شروع میشوند.  
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 دوره نهفتگی :                                 

 

یعنی مدتی که از زمان ورود ویروس به    (دوره نهفتگی یا کمون بیماری
روز تخمین     ۱۵تا     ۱کشد( را بینبدن تا بروز عالئم بیماری طول می

یعنی امکان  ،روز است    ۵ترین دوره نهفتگی این بیماری میزنند و رایج
دارد خدای ناخواسته به این بیماری مبتال شوید ولی متوجه نشوید بنابر 

باید   کنیدمیتب دارید، سرفه    اگر این   یا در نفس کشیدن مشکل دارید  و 
( برسانید تا احتمال ابتال به بیماری دکتر بالفاصله خودتان را به پزشک )

داشته سفر  جایی  به  اخیراً  اگر  و   دهید  کاهش  را  شدید  ) )عفونت(  اید 
باشد (   آنجا شیوع کرده  نقاطی که امکان دارد کرونا در  به  مخصوصا 

 ک تان در میان بگذارید. حتما این موضوع را با پزش 

تجربه   را  بیماری  از عالئم  یک  هیچ  است  ممکن  مبتال  افراد  از  برخی 
درصد( بدون   80نکرده و احساس ناخوشی نکنند و بیشتر مبتالیان )حدود  

 .میکنندنیاز به درمان خاصی بهبود پیدا 

، یک نفر به شدت بیمار شده و  19-نفر مبتال به کووید  6تقریباً از هر  
 .  میشود دچار تنگی نفس 

 

 

 

 

 



 محمد شریف منصور                راهنمای پیشگیری از کرونا           
 
 
 

 8 

 :ویروس  مدت ماندگاری                   

 
بیماری کوویدمحققان می تواند روز می  ۲۸تا    ۱۹-گویند ویروس عامل 

صفحات تلفن و سطوح فلزی دوام آورد و دیگران را   ،روی برگه چک
شده  به ویروس آلوده    را که احتمال میدهید  حی وسطبنابر این   مبتال کند

موادضدعفونی با  پاک کننده  است  را  گفته  کنید    آن     ژاپنی  دانشمندان به 
کرونا  تانول یا  از   استفاده  از   پس  هیثان  ۱۵  انفلوانزا  روسیو  و  ویروس 

 hand)  هادست  ی ساز   یعفون  ضد  عیما  در  که  یاماده  شوند؛ یم  رفعالیغ
sanitizer )است موجود. 

  جلد  یرو   در   ویروس کرونا  که  اند  افتهی  همچنان در  ژاپنی  پژوهشگران
  .میماند فعال  ساعت نه یبرا انسان

)مثالً جنس    دخواهد بومدت زمان بقای ویروس در شرایط متفاوت، متغیر  
 سطح مورد نظر، دما و رطوبت محیط(. 

سارسیافته  ویروس  که  میدهد  نشان  استرالیا  ملی  آژانس   ۲-کووید-های 
از   می  آنچهبیش  تصور  میکه  دوام   .آوردشد 

ویروس    شده  انجام  استرالیا  علوم  ملی  مرکز  در  که  پژوهشی  اساس  بر 

و   میتواندکرونا   موبایل  صفحه  اسکناس،  روی  آزمایشگاهی  شرایط  در 

کارشناسان در اینکه   به گفته  اما  ، روز زنده بماند    ۲۸فوالد ضد زنگ تا  

شود     لمنتق ویروس کرونا در شرایط واقعی بتواند از طریق لمس سطوح  

 . جود دارد وتردید 

از ویروس را روی  به گزارش اسپوتنیک، متخصصین یک نمونه زنده 

تحقیقات   طی  که  کردند  پیدا  منجمد  ماهی  بندی  بسته  خارجی  قسمت 

است. بوده  چینگدائو  در  کرونا  ویروس  شیوع  علل   اپیدمیولوژیکی 

 

در بیانیه منتشر شده در سایت مرکز آمده است: » این اولین بار در جهان  

نمونه مثبت یک ویروس زنده از بسته بندی ماده غذایی یخ زده   است که
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پیدا شده است، ضمن اینکه تاکید می کند تماس با ویروس زنده روی بسته 

 بندی باعث ابتال به بیماری می شود.« 
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 درمان کرونا :                         

 

کشورهای زیادی تاکنون مدعی کشف داروی کرونا شده اند اما در درستی  
های درمانی خانگی، بعضی از روش  ادعای آنها تردیدهایی وجود دارد ،  

بیماری کووید یا تسکین 19-سنتی و جدید، ممکن است عالئم  را کاهش 
دهند؛ اما باید بدانیم تا امروز هیچ دارویی برای پیشگیری و درمان این  

 است. ماری ساخته نشده بی

  روان  سال   آخر   تا  که   است  کرده  ی دوار یام  ابراز   صحت  ی جهان  سازمان 
  قرار  ی ش یآزما  ۀمرحل  نیآخر   در   که  روسیکروناو  نیواکس   ده  از   یکی

 هانیواکس   اول   نسل   که   میدهد  هشدارهمچنان    سازمان  باشد اینموثر   دارد، 
 ً   کامل  کردن   مهار  و  نشده  کامل   تیمعاف  جادیا  و  محافظت  سبب  الزاما
 . گرفت خواهد  وقت گر ید سال  دو  کم از  کم یر یگهمه

با    19-به هیچ وجه پیشگیری یا درمان کووید  سازمان جهانی بهداشت  
زیرا    نمیکندمصرف خودسرانه دارو به خصوص آنتی بیوتیک را توصیه  

باکتریایی مؤثر هستند ولی  ها در درمان عفونتبیوتیک آنتیاگرچه   های 
 های ویروسی ندارند ری در جلوگیری از ابتال به بیماریهیچ تأثی

بر  از     بنا  گبریسوس،    خبرگزاریگزارشی  آدهانوم  تدروس  اسپوتنیک، 

رئیس سازمان جهانی بهداشت اعالم کرده است که تاکنون تنها دگزامتازون 

کووید شدید  موارد  در  را  خود  است.  19-اثربخشی  داده   نشان 

 

مطالعه  یک  نتیجه  در  که  کرد  یادآوری  بهداشت  جهانی  سازمان  رئیس 

ه این نتیجه رسیده است  گسترده در مورد اثربخشی داروها، این سازمان ب

که الزم است آزمایش هیدروکسی کلروکین را متوقف کند و همچنین اعالم 

 کرد که بیماران دیگر لوپیناویر و ریتوناویر دریافت نخواهند کرد.



 محمد شریف منصور                راهنمای پیشگیری از کرونا           
 
 
 

 11 

بیوتیک بر  نیز عامل ویروسی دارد، بنابراین آنتی  19-بیماری کووید   و
 1. نخواهد داشت   تاثیریآن 

 کننده ق مواد ضدعفونی یزر تمسخره ترین راهکار برای مبارزه با کرونا 
نتیجه میگیریم که    بود  دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکااز به بدن مردم  

 قرار دارد !    مرغنگاه ضریب هوشی در رقابت تنگاتنگی با  وی از 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ۱۷/۱۰/۲۰۲۰سپوتنیک ، تاریخ انتشار ا_ 1
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 ؟   کرونا چه کسانی را بیشتر تهدید میکند 

 

ای های زمینه بیماری در سالمندان ) افراد مسن ( ، افرادی که بیماریاین 

دارند بیشتر از     های قلبی، فشار خون باال، سرطانبیماری   مثل دیابت ،

 سایر افراد به شکل شدید بیماری بروز پیدا میکند . 

که در منطقه    میدهدیک گزارش تحقیقی سازمان داکتران بدون مرز نشان  

در فرانسه، موارد ابتال به ویروس کرونا در میان مهاجران  ایل دو فرانس  

های جمعی و کارگری بسیار باالست. این سازمان  وافراد فقیر در سرپناه

 2پایان داده شود.  ورزشگاه هاکه به اسکان مهاجران در  میکندتوصیه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
اوبرتی ، مهاجر نیوز تاریخ ابتال به کرونا در میان مهاجران ، شارلوت سطح _۱

 ۰۷/۱۰/۲۰۲۰انتشار : 



 محمد شریف منصور                راهنمای پیشگیری از کرونا           
 
 
 

 13 

   برای پیشگیری از کرونا :  مهم نکته های                

 

با آب و صابون و یا تمیز کردن آن با   ها_شستن مکرر دست۱

 کننده    های ضدعفونیمحلول

 متر   1  و یا حداقلمتر   ۲ میکندفردی که سرفه یا عطسه  از_ ۲

 فاصله بگیرید .

 

_ از سفر به مناطقی که کرونا در آنجا شیوع کرده است خودداری کنید ، ۳

 مخصوصا اگر سالمند هستید یا دیابت، ناراحتی قلبی یا کلیوی دارید. 

 

  میکنیدولی اگر تب دارید، سرفه  در خانه بمانید میکنید_اگر احساس بیماری ۴

جعه حتماً تماس  ، به پزشک مراجعه کنید و قبل از مرامیکشیدو به سختی نفس 

 بگیرید. 

 

،  ها ، با لمس چشم_از لمس کردن چشم ها ، دهان و بینی خودداری کنید ۵

های آلوده، ویروس به آنها منتقل شده، از طریق این  دهان و بینی با دست

 شما را بیمار کند.  میتواندنواحی به بدن شما وارد میشود و  

یک نفر   در صورت لزوم ،از خانه بیرون نروید  تا جایی که ممکن است_ ۶

 نیازمندی های خانواده را تهیه کند . از اعضای خانواده میتواند تمام 

 

پوشاندن دهان و بینی با آرنج خم شده یا دستمال کاغذی  )  بهداشت تنفسی _۷

دستمال   از ( را رعایت کنید و چنانچه برای این کاردر هنگام عطسه و سرفه 

 .بیندازیدرا دور  استفاده کردید فورا آنکاغذی 
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 : کرونا   سرایتراه های                         

 

را هم مبتال سایر افراد ممکن است فردی که مبتال به ویروس کرونا است  
پذیر  از افراد بیمار )حامل ویروس( به افراد سالم امکان  کروناانتقال  و    کند  

 است. 

هایی که با سرفه یا بازدم از دهان و  از طریق قطرک میتوانداین بیماری 
، به دیگران سرایت  میشودبه اطراف پخش    19-بینی فرد مبتال به کووید

 کند.

 . میشود ها بر وسایل و سطوح اطراف فرد بیمار پخشاین قطرک

سپس سایر افراد با دست زدن به این وسایل یا سطوح آلوده و لمس چشم  
 شوند.مبتال می 19-ها، دهان و بینی، به کووید
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 :قرنطینه                                  

 

 چهل روز.  معنیایتالیایی گرفته شده به  واژه ایقرنطینه از 

هایی کشتی  بخاطر جلوگیری از سرایت طاعون سیاه  هاونیزی  در گذشته

را چهل  وارد بندر امروزی دوبرونیک در کرواسی شوند    میخواستندکه  

 3کردند. می روز قرنطینه 

سال بین  شد  معروف  سیاه"  "مرگ  به  که  طاعون  و    ۱۳۴۸های  شیوع 

 را گرفت. میلیون نفر  ۲۰۰الی  ۵۰ نمیالدی جا ۱۳۵۹

را کشت   های قابلو زمین شد مرگ سیاه  بیماری باعث کاهش نیروی کار 

،  را روان تر و بهتر کردجریان اقتصاد  در کنار آن طاعونهم کاهش داد 

به   را  بر  مردم آن زمان شیوع طاعون سیاه  یهودی ها نسبت دادند و بنا 

 ردند .روایاتی یهودی ها را قتل عام ک

 

 

 

 

 

 
 ۱۳۹۸اسفند ماه  ۶، تاریخ انتشار رنطینه چیست ؟ بی بی سی فارسی ق_ 3
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 مدت قرنطینه :                              

 

مدت قرنطینه بستگی دارد به نوع بیماری عفونی، دوره نهفتگی )فاصله 

بین آلودگی به عامل عفونی و ایجاد عالئم( و مدت زمانی که فرد آلوده یا  

روز بود    ۲۱دیگران را مبتال کند. برای مثال قرنطینه ابوال    میتواندمبتال  

 دو هفته.  کرونا و قرنطینه بیماری

محدود کردن تردد افرادی است که در معرض  قرنطینه در اساس به معنی

اند تا روشن شود که آیا یا در تماس با مبتالیان به یک بیماری عفونی بوده

 اند یا نه. مبتال شده 
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 تاریخچه قرنطینه :                               

 

در زمان حضرت جذام راهکار قرنطینه برای مبارزه با بیماری  مسری  

جذام یک بیماری عفونی است که باعث  )ع( به کار گرفته میشده است ،   موسی

ازدیاد زخم پوست و آسیب عصب در بازوها, پاها و پوست اطراف بدن می 

شود.معموال در کودکان بیشتر از بزرگساالن ایجاد می شود.تماس نزدیک و 

 یشودمکرر با بینی و دهان فرد مبتال به جذام باعث ابتال به این بیماری م

نفر در سراسر جهان به جذام آلوده شده اند جذام با یک نوع  180.000حدود 

باکتری که به کندی رشد می کند، شروع می شود. جذام همچنین به نام بیماری 

 .  نیز شناخته می شود، کاشف این بیماری هانسن 

 سازمان بهداشت جهانی درمان رایگان برای همه افراد مبتال به جذام را فراهم

 میلیون از مبتالیان جذام معالجه شده اند.   16در دهه های گذشته حدود  میکند و

   به نوع جذام بستگی دارد جذام آنتی بیوتیک تجویز میشود . درمانبرای 

 طول میکشد .  سال  ۲۰تا   3 طوالنی است و بیماری دوره نهفتگی این

 عالئم این بیماری :

خشک  __۱ و  زخیم  حسی  ،    پوست  پوستبی  از  متاثر   مناطق 

 

 زخم های بدون درد روی کف پاها  _۲

 ریختن ابرو و مژه ها  _ ۳

 

 تورم یا توده های بدون درد بر روی صورت یا الله گوش _ ۴

 

 گرفتگی بینی  _ ۵

 

 خون دماغ _ ۶
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 کتاب »  را   کتاب  این   یبرخ  ،  است   عتیق  عهد   کتاب  سومین  الویان  کتاب
  شده  گرفته  یالو  قبیله  نام  از   الویان«»  نامند،یم  نیز   «کاهنان  یراهنما

  بودند قبیله این  از  اسرائیلبنی  کاهنان و همه است

  بنی اسرائیل   یبیابانبه    سفر  هنگام  به)ع(  ی موس حضرت    را  الویان   کتاب.  
  :است نوشته

 بخش مربوط به جزام و قرنطینه : 

  :خداوند این قوانین را به موسی و هارون داد

باید  ،جوش یا لكه براقی مشاهده شود  ،شخصی دملاگر روی پوست بدن  

چون احتمال دارد آن  ،وی را نزد هارون یا یكی از کاهنان نسل او بیاورند

باشد جذام  به  مبتال  کرد   .شخص  خواهد  معاینه  را  لكه     .کاهن 

اگر موهایی که در لكه است سفید شده باشد و اگر آن لكه از پوست عمیق 

  .نجس اعالم کند ًجذام است و کاهن باید او را شرعاپس مرض   ،تر باشد

روی پوست سفید باشد اما عمیق تر از پوست نباشد و موهایی که   اگر لكه

کاهن باید او را تا هفت روز جدا از دیگران  ،در لكه است سفید نشده باشد

اگر آن لكه تغییر  .کاهن دوباره او را معاینه کند ،در روز هفتم .نگه دارد

آنوقت کاهن باید هفت روز دیگر هم  ،ده باشد و بزرگ نیز نشده باشدنكر 

 .کاهن دوباره او را معاینه کند ،روز هفتم .او را از مردم جدا نگه دارد

 ًکاهن او را شرعا ،اگر نشانه های مرض کمتر شده و لكه بزرگ نشده باشد
کافی است آن شخص   .چون یک زخم معمولی بوده است ،طاهر اعالم کند

ولی اگر پس از آنكه کاهن او را .طاهر شود ًلباس هایش را بشوید تا شرعا

کرد  اعالم  شود ،طاهر  بزرگ  لكه  بیاید ،آن  کاهن  نزد  دوباره   .باید 

اگر لكه بزرگ شده باشد آنوقت او را نجس اعالم  ،باز به آن نگاه کند   کاهن

است ،کند جذام  این    .زیرا 

رد باید نزد کاهن بیاورند و کاهن شخصی را که گمان میرود مرض جذام دا 

اگر آماس چرکی سفیدی در پوست باشد و موهای روی  .او را معاینه کند

آن نیز سفید شده باشد این جذام مزمن است و کاهن باید او را نجس اعالم 

بیشتر نگه داشت .کند برای معاینات  را  او  نباید  چون مرض وی   ،دیگر 



 محمد شریف منصور                راهنمای پیشگیری از کرونا           
 
 
 

 19 

جذام پخش شده و بدنش را از سر    قطعی است ولی اگر کاهن دید که مرض

آنوقت کاهن باید اعالم کند که او طاهر است چون تمام  ،تا پا پوشانیده است

او را  ،ولی اگر در جایی از بدنش زخم بازی باشد .بدنش سفید شده است

اما اگر آن زخم   .نجس اعالم کند چون زخم باز نشانه جذام است ًباید شرعا

کاهن آن را معاینه کند و   .باید نزد کاهن باز گرددباز سفید شود آن شخص 

باشد شده  سفید  زخم  کند ،اگر  اعالم  طاهر  را  او    .آنگاه 

 اگر در پوست بدن کسی دملی به وجود بیاید و پس از مدتی خوب بشود

آماسی سفید یا لکه های سفید مایل به سرخ باقی مانده  ،ولی در جای آن

برای معاینه   ،باشد باید  لكه آن شخص  اگر کاهن دید که  برود  نزد کاهن 

آنوقت  ،عمیق تر از پوست است و موهایی که در آن است سفید شده است

 .باید او را نجس اعالم کند چون مرض جذام از آن دمل بیرون زده است

تر از   ولی اگر کاهن ببیند که موهای سفیدی در لكه نیست و لكه نیز عمیق

هفت   آنوقت کاهن او را  ،ده استپوست نیست و رنگ آن هم روشنتر ش

دارد نگه  جدا  مردم  از    .روز 

نجس اعالم بزرگ   ًاگر در آن مدت لكه بزرگ شد کاهن باید او را شرعا

این لكه فقط جای دمل  ،ولی اگر لکه بزرگ نشد .زیرا این جذام است ،کند  

نماید   اعالم  طاهر  را  او  باید  کاهن  و   .است 

جای سوختگی لكه سفید یا سفید مایل اگر کسی دچار سوختگی شود و در  

اگر موهای روی  .کندآنوقت کاهن باید لكه را معاینه   ،آید  به وجودبه سرخ  

این مرض  ،آن لكه سفید شده و جای سوختگی عمیقتر از پوست بدن باشد

جذام است که در اثر سوختگی بروز کرده و کاهن باید او را نجس اعالم 

 .کند

موهای سفیدی نیست و لكه عمیق تر از  ،ر لکهدولی اگر کاهن ببیند که  

کاهن باید هفت روز او را از   ،میشود  و کمرنگ نمیایدپوست بدن به نظر 

بزرگ     اگر لكه .مردم جدا نگه داشته روز هفتم دوباره او را معاینه کند

ولی اگر  .زیرا این جذام است ،کاهن باید او را نجس اعالم کند ،شده باشد

این فقط جای سوختگی است و کاهن  ،نشده و کمرنگ شده باشدلكه بزرگ  

لكه فقط جای سوختگی  زیرا این ،طاهر است ًباید اعالم نماید که او شرعا

  .است

کاهن باید او   ،لكه ای داشته باشد  اشاگر مردی یا زنی روی سر یا چانه  

  لكه عمیق تر از پوست است و موهای   کهاگر به نظر آید   .را معاینه کند
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پیدا شود لكه  باریكی در  او را نجس اعالم کند ،زرد و  باید  زیرا  ،کاهن 

  .جذام است ،این

ولی اگر معاینه کاهن نشان داد که لكه عمیق تر از پوست نیست و در ضمن 

آنوقت باید او راهفت روز از مردم  ،موهای سیاه نیز در آن دیده نمیشود

اگر لكه بزرگ نشده   .ینه کردجدا نگاه داشت و روز هفتم دوباره وی را معا

و اگر لكه عمیق تر از  ،باشد و موهای زردی نیز در آن نمایان نشده باشد

 ولی نه  {آنگاه شخص موی اطراف زخمش را بتراشد  ،پوست به نظر نیاید

 .کاهن هفت روز دیگر او را از مردم جدا نگه دارد } روی خود لكه را

عمیق گ نشده باشد و از پوست  روز هفتم باز معاینه شود و اگر لكه بزر 

لباس او بعد از شستن   .طاهر اعالم نماید ًکاهن او را شرعا ،به نظر نیاید  تر 

  .طاهر خواهد بود هایش

آنوقت کاهن باید دوباره او را معاینه   ،ولی اگر بعدا این لکه بزرگ شود

  .او را نجس اعالم کند   ،کند و بی آنكه منتظر بماند تا موهای زرد ببیند

ولی اگر معلوم شود که لكه تغییری نكرده و موهای سیاهی نیز در آن دیده 

پس او شفا یافته و جذامی نیست اگر مرد یا زنی لكه های سفیدی  ،میشود

اگر این لکه ها  .روی پوست بدنش داشته باشد کاهن باید او را معاینه کند

لی است که در پوست بروز کرده این یک لكه معمو ،سفید کمرنگ باشند

  .شخص طاهر است ت بنابرین آناس 

نشانه جذام  این  باشد  ریخته  یا عقب سرش  در جلو  مردی  سر  موی  اگر 

اما چنانچه در سر طاس او لکه سفید مایل به سرخی وجود داشته  ،نیست

صورت کاهن    در آن .باشد ممكن است جذام باشد که از آن بیرون زده است

او  ،اگر روی سر او آماس سفید مایل به سرخ باشد .معاینه کند  باید او را  

شرعا را  او  باید  کاهن  و  است  اعالم   ً جذامی   .کندنجس 

بگذارد  ،جذامی است    وقتی معلوم شود کسی بپوشد و  پاره  لباس  باید  او 

قسمت و  بماند  ژولیده  پوشانیده  موهایش  را  خود  درحین   ،پایین صورت 

او  ،باشد تا زمانی که مرض باقی  «!جذامی !جذامی» :حرکت فریاد بزند

اگر گمان رود که  .تنها بسر برد،نجس است و باید بیرون از اردوگاه ًشرعا
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یا شی   تكه چرم  یا یک  یا کتانی و  پارچه پشمی  یا  لباس  به  مرض جذام 

 ،چرمی سرایت کرده زیرا لك های مایل به سبز یا قرمز در آن دیده میشود
کاهن لکه را ببیند و آن پارچه یا شی را مدت  .کاهن نشان دادباید آن را به 

اگر لكه پخش شده  .هفت روز نگه دارد و روز هفتم دوباره به آن نگاه کند  

جذام مسری است و آن پارچه یا و شی نجس میباشد کاهن  ،این مرض ،باشد

چون جذام مسری در آن است و باید بوسیله آتش آن   ، ،باید آن را بسوزاند

بردر  بین  از  باشد  .ا  نشده  پخش  لكه  اگر  شی    ،ولی  که  دهد  دستور  باید 

آن  اگر بعد از  را نگه دارند و  مظنون شسته شود و هفت روز دیگر آن 

نجس است و باید   ،هر چند پخش هم نشده باشد  ،مدت رنگ لکه تغییر نکرد

ه که لك   اما اگر کاهن.خواه لكه روی آن و خواه زیر آن باشد ،سوزانده شود

آنوقت قسمت لکه دار را از پارچه یا شی   ،بعد از شستن کم رنگ تر شده

باید    جذام است و کاهن ،ولی اگر لكه دوباره ظاهر شود .چرمی جدا کند

شستن .آن را بسوزاند بعد از  نشد ،اما چنانچه  پیدا  لكه  از  اثری   ،دیگر 
ط به  این است مقررات مربو .میتوان بار دیگر آن شی را شست و بكاربرد

مرض جذام در لباس پشمی یا کتانی یا هر شی ای که از چرم درست شده  

  .باشد

  طهارت از جذام

 ،خداوند این دستورات را درباره شخصی که مرض جذام او شفا یافته است
  :به موسی داد

اگر دید که جذام برطرف  .کاهن باید برای معاینه او از اردوگاه بیرون رود

نخ  ،چند تكه چوب سرو ،پرنده زنده حالل گوشت شده است دستور دهد دو

سپس   .قرمز و چند شاخه زوفا برای مراسم تطهیر شخص شفا یافته بیاورند

پرندگان را در یک ظرف سفالین که آن را روی    دستور دهد که یكی از 

قرمز شاخه زوفا و     نخ ،آب روان گرفته باشند سر ببرند و چوب سرو

پرنده ای که سرش بریده شده فرو کند سپس کاهن پرنده زنده را در خون  

یافته شفا  از جذام  آه  روی شخصی  مرتبه  هفت  را  را  ،خون  او  و  بپاشد 

آنگاه شخصی  .طاهر اعالم کند و پرنده را هم در صحرا رها نماید ًشرعا

و   بشوید  را  خود  لباس  یافته  شفا   که 
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سپس او  .شودطاهر   ًتمام موی خود را بتراشد و خود را بشوید تا شرعا

در آنجا زندگی کند؛ ولی باید تا هفت روز   ،میتواند به اردوگاه باز گشته

خود  موی  تمام  دوباره  هفتم  روز  در  بماند  اش  خیمه   بیرون 

بتراشد   ،ابرو و سایر قسمتهای بدن او میشود ،ریش ،را که شامل موی سر 

اهد طاهر خو ًرا بشوید و حمام کند آنگاه آن شخص شرعا  لباس هایشو  

  4بود .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قرنطینه ، راهکاری اسالمی                         
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قرنطینه ای که امروز بر شهرها اعمال میشود دقیقا مطابق با فرموده های  

حدیث  پیامبر بزرگ ما حضرت محمد مصطفی )ص( است ، توجه کنید به 

 :  حضرت محمد )ص(

 

فَال   بَِها،  َوأَْنتُْم  بِأَْرٍض  َوقََع  وإذَا  َعلَْیِه،  تَْقدُموا  فالَ  بِأْرٍض،  بِِه  َسِمْعتُْم  إذَا 

 اًرا ِمْنهُ«تْخُرُجوا فِرَ 

 ترجمه حدیث : 

هرگاه شنیدید در جایی )طاعون نازل شده( وارد آن نشوید و اگر در جایی 

  واقع شد و شما آنجا بودید، پس برای فرار از طاعون از آنجا خارج نشوید

باعث شگفتی غیرمسلمانان شده است ، توجه کنید به گزارش  این موضوع 

 شفقنا :

« اسپانیا در گزارشی نوشت: توصیه ABCسایت اینترنتی روزنامه »

های پیامبر اکرم)ص( برای مقابله با بیماری های واگیردار حیرت آور 

 است. 

، این سایت در ۲۱به گزارش سرویس ترجمه شفقنا به نقل از عربی 

گزارشی با اشاره به این موضوع نوشت: توصیه های ایشان با تدابیری 

س کرونای جدید توصیه می که امروزه برای پیشگیری از شیوع ویرو

 شود، کامال تطابق دارد.

در این گزارش که بازتاب بسیار وسیعی در شبکه های مجازی بویژه بین  

مسلمانان داشته، »خوزه مانوئل نوز« نویسنده اسپانیایی نوشته است: 

سال پیش  ۱۳۰۰حیرت آور است که حضرت محمد)ص( که بیش از 

دیده بودند، کارهای بایسته در زندگی می کردند و هیچ آموزشی هم ن

 زمان شیوع همه گیری را قدم به قدم می دانستند. 
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نوز در مطلب خود به گزارش وبسایت مجله نیوزویک آمریکا که دو 

اشاره کرد و افزود:    در این باره منتشر شده بود هم  هفته پیش

پیامبر)ص( فرموده اند که »اگر شنیدید در سرزمینی بیماری وبا 

یافته، وارد آن نشوید و اگر در سرزمین محل سکونت شما هم   شیوع

 شیوع یافت، از آن خارج نشوید«. 

نویسنده در مطلب خود به برخی از احادیث پیامبر)ص( که در مقاله دو 

هفته پیش مجله نیوزویک هم آمده بود، اشاره کرده و آورده است: پیامبر 

توجه به دالیل بیماری ها در  اکرم)ص( ارزش تعادل میان عقل و ایمان و

 کنار نماز و دعا را می دانستند. 

ای به تعالیم گفتنی است مجله نیوزویک آمریکا دو هفته پیش در مقاله

در قبال  پیامبر اسالم )ص( در خصوص نظافت و نوع واکنش

 های واگیردار پرداخته بود.بیماری 

برای اولین بار به »کریچ کانسیدین« در آن مقاله نوشته بود که چه کسی  

رعایت بهداشت و لزوم رعایت قرنطینه برای جلوگیری از شیوع بیماری 

جز   نبود  کسی  او  بود  نوشته  پاسخ  در  سپس  و  کرد؟  توصیه  دار  واگیر 

 5سال پیش.«   ۱۴۰۰»پیامبر اسالم محمد در 

 

 

 

 طاعون :                                  

 
 ۱۳۹۹فروردین  ۲۰شفقنا ، تاریخ انتشار _ 5
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طاعون یک عفونت باکتریایی شدید است که توسط باکتری پرسینیاپستیس 

 و سه نوع دارد :  به وجود می آید 

 طاعون خیارکی  _۱

 طاعون عفونتی خون  _۲

 طاعون ریوی _۳

 

مانند     طاعون    جوندگانی  که  حیوان  و  انسان  میان  مشترکیست  بیماری 

را به ان سان منتقل  موش صحرایی، خرگوش، گربه ، کک و سنجاب آن 

   میکنند .

تپش قلب ، سرفه و خلط خونی ، تهوع و استفراغ و دردهای شکمی ، تب  

باال و لرزه های مداوم ، درد در قفسه سینه ، سردردهای شدید ، عفونت  

برای درمان طاعون آنتی بیوتیک هایی  ،  خون و ریه از عالئم آن هستند .

کالرفنیکول   سایکلمانند  داکسی  و  جنتامایسین   ،. میشود  تجویز   ین 

 

 

 

 

 سفر :                                      
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دارد ازدر حال حاضر   که امکان  به  تا جایی  ،    رفتن  به سفر خودداری کنید 

در غیر آن صورت سفر خصوص از رفتن به مناطق شیوع کرونا اجتناب کنید  

تحقیقات وزارت با اتوموبیل شخصی و یا مسافرت هوایی گزینه بهتری هستند ، 

خطر انتقال ویروس کرونا از طریق هوا در یک پرواز    میدهددفاع آمریکا نشان  

 هواپیمایی پایین است.

در صورت پوشیدن ماسک جراحی بدون وقفه توسط   میدهداین تحقیقات نشان  

مسافران، به دلیل نحوه گردش هوا در هواپیما، میزان انتقال ویروس بسیار ناچیز 

محققان همچنین بر این باورند که ویروس تنها در صورتی از یک  ، خواهد بود

ساعت بدون وقفه در کنار    ۵۴که آنها    میشودمسافر مبتال به فردی سالم منتقل  

 هم در هواپیما نشسته باشند. 

اگر مسافران ماسک بزنند خطر انتقال کرونا به  وزیر دفاع آمریکابه گفته 

 صفر میرسد .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اسک : م                                   
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پنجه نرم  ک با آن دست و  مبود ماسک یکی از مشکالتی است که جهان 

بنابرین تا جایی که ممکن است از هدر دادن آن خودداری کنید ،  میکند  

که است  رسیده  حدی  به  آن  به  نیاز  شدت  و  ماسک  ها آمریکایی کمبود 

بودماسک داده  سفارش  فرانسه  که  فرودگاه     هایی  از  به  را  چین  های 

کردند   از   ، سرقت  بیش  هم محموله حاوی  هزار    ۸۰۰جمهوری چک 

ایتال به  چین  که  کرد ماسک  مصادره  را  بود  کرده  صادر   یا 

هزار    ۸۰۰در اقدامی مشابه آلمان هم محموله پزشکی که شامل بیش از  

را  ایتالیا  به  آمریکا  از  شده  بهداشتی صادر  مواد  دیگر  و  ایمنی  ماسک 

 .متوقف و ضبط کرد  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نکاتی در رابطه با استفاده از ماسک :                 
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های خود را با آب و صابون بشویید دست ،قبل از اینکه ماسک بزنید _۱

 .های الکلی ضدعفونی کنیدیا با محلول

 

دهان و بینی خود را با ماسک بپوشانید و مطمئن شوید که بین صورت _۲

 .ای وجود نداردشما و ماسک هیچ فاصله

 

 .آن را دور بیندازید کنید و بعدماسک را یکبار استفاده  _۳

 

ماسک    نمیکنیداگر بیمار نیستید و از فرد مبتال به این بیماری مراقبت   _۴

 نزنید

ماسک   لویجاز دست زدن به   ،کنیدزمانی که از ماسک استفاده می_۳ 

 ،اگر دست زدید  و   در بیاورید هابند آن را از پشت گوشو    پرهیز کنید
های الکلی ضدعفونی های خود را با آب و صابون بشویید یا با محلولدست

 کنید

 

آن را با یک ماسک جدید تعویض  ،به محض اینکه ماسک مرطوب شد_  ۵

 .دوباره استفاده نکنید ،کنید و از ماسک یکبار مصرف

 

 

را  تان ماسک را طوری روی صورت تان قرار دهید که تا باالی بینی _۶

 .پوشش دهد 

زدن چند الیه ماسک تاثیری در پیشگیری از کرونا  توجه کنید : _ ۷
 ندارد . 
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 :  چینی ها همه چیز خواری                      
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طور که دیدیم همه چیز خواری چینی ها تاکنون مشکالت بسیاری همان
ا چینی ها چطور و چرا  را برای آنها و مردم دنیا به بار آورده است ، ام

 به همه چیز خواری روی آوردند ؟  

چیزخواری" منشاء تاریخی و فرهنگی "همه  در مورد    فهیمه سروش   دکتر 

 :میگوید در چین 

  بازمیگرددسال پیش    ۱۵۰چیزخواری" مردم چین به حدود  ریشه "همه 

قیام کرد؛ چین از نظر وسعت  که در آن "یه ِون" بر علیه استبداد ژاپن 

است؛  چ هارمین کشور و از نظر جمعیت، نخستین کشور بزرگ جهان 

طلب و صبور هستند در نتیجه برای محافظت از خود  ها بسیار صلحچینی

نکرده  فکر  نظامی  تمهیدات  ژاپنی  به  آنها،  برخالف  اما  بسیار  بودند  ها 

ها به تحریک و حمایت  طلب و عصبی هستند؛ در این زمان، ژاپنیجنگ

به چین حمله کردند و چون مردم چین هیچ سالحی در دست    هاآمریکایی

نداشتند، شکست خورده و تسلیم شدند، در این میان، ژاپن عده زیادی از  

گی برد؛ در نهایت مردم چین به فرماندهی ها را کشت و یا به بردهچینی

می"یه متحد  هم  با  دادند.ِون"  شکست  را  ژاپن  و   شوند 

ایت آمریکا، انگلیس و کشورهای اروپایی برای ژاپن با حم   در این دوره،

چین   سطح  از  را  موادغذایی  همه  چین،  مردم  دادن  قرار  فشار  تحت 

کند؛ هدف آنها این بود که کشوری با چنین وسعتی را به  آوری میجمع

شرایط   در  مردم  ادامه  در  درآورند،  خود  سیطره  تحت  ژاپن  واسطه 

زمینی چین در ازای یک سیب  ، مثال مردانمیگیرندگرسنگی شدیدی قرار  

می کار  خودشان  معادن  در  را  روز  آن  تمام  روز  انتهای  در  و  کردند 

تقسیم میسیب خانواده خود  اعضای  بین  را  زمان،  زمینی  آن  تا  کردند، 

های چینی حداقل چهار تا پنج فرزند داشتند و به علت اشتغال به  خانواده

که    میرسداما کار به جایی    آمدندهای آن برمیداری از پس هرینهمزرعه

توانند خودشان را سیر کنند و در نتیجه به خوردن ملخ،  مردم دیگر نمی

این  آورند؛ دلیل دیگر"همه چیزخواری" چینیسوسک و کرم رو می ها 

است که مردم این سرزمین به دلیل عزت نفسی که داشتند به جای بیگاری 
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چی همه  به  دادند  ترجیح  تحقیرآمیز،  شرایط  بیاورند؛  در  روی  زخواری 

به  مردم حتی  آن  در  که  افتاد  اتفاق  روسیه  نیز در  مشابهی  اتفاق  چنین 

گیری طلبی نیز دلیل دیگر شکلخواری پرداختند، داشتن روحیه صلحآدم

هاست، مردم  این عادت غذایی است، از طرفی چون چین سرزمین ادویه

اده کردند و رفته  ها برای خوشمزه کردن حشرات و گیاهان استفاز ادویه

شد!  تبدیل  غذایی  فرهنگ  یک  به  مسئله  این   رفته 

زو" بسیار به بهداشت فردی و نوع در این میان اقوام چینی، قوم "خویی

های اسالم پایبندند؛ این قوم عمدتاً در  خوراک خود اهمیت داده و به آموزه

که   "ووهان"  شهر  که  حالی  در  هستند  ساکن  شمال غرب چین  و  غرب 

  6است شیوع بیماری کرونا بوده در شرق چین واقع شدهمرکز  

 

 

 

 

 

 

 منابع :                                  

 

 
خفاش ، موش . . . وارد رژیم غذایی چینی ها شد ؟ پایگاه خبری تحلیلی  چطور  _۱

بهمن  February 2020     -     ۱۴ 03تاریخ انتشار: حکیم مهر ، تاریخ انتشار 

۱۳۹۸ 
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   _احادیث حضرت محمد )ص(۱

 کتاب الویان _۲

 خبرنامه وزارت صحت عامه افغانستان _۳

 _خبرنامه های سازمان بهداشت جهانی ۴

 خبرنامه های پزشکان ) داکتران(  بدون مرز_۵

 یونیسف  خبرنامه های _۷

 

 های :   گزاریخبر 

 شفقنا 

 بی بی سی فارسی  

  اسپوتنیک 

 پایگاه خبری حکیم مهر 

 


