
سبک زندگی اسالمی ومنشور حقوق بیمار 

های اسالمی آموزهدر 

زکیه دوست کام
بجنوردعلمی دانشگاه هیات 
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چکیده

:وهدفسابقه•

مواردازیکی.استدینعاملازمتأثرزیادیمیزانبهاسالمیجوامعدرزندگیسبک•
مارانبیبارفتارنوعخصوصبهاجتماعیتعاملزندگی،سبکبارابطهدردینیهایآموزه

.باشدمی

عنوانبه،هبازیافتراخویشواقعیسالمتتااستنیازمندروحیوجسمیتقویتبهبیمارفرد•

.دهدادامهفعالیتشوزندگیبهجامعهدرمفیدعضوی

وواییرکتبازبرداریفیشباتحلیلی-توصیفیصورتبهایکتابخانه:تحقیقروش•

.باشدمیزمینهایندرهادادهاستقرایواخالقی

الحمراعاتوبیمارانبارفتارنوعاززمینهایندرجامعیبرنامهدینیهایآموزه:هایافته•

عهجامبرایآنهااخرویودنیویاثراتبیانبا...وعاطفیومادیکمکمراقبت؛شیوه؛آنها
.استدادهارائهبشری

.بیماریاخالقی،منشوربیمار،حقوق،زندگی،سبکاسالم،:کلیدیواژگان•



مقدمه

هنجارهایوهاارزشباورها،ازکهاسترفتاریمندنظامالگوهایازایمجموعهزندگی،سبک

.گیردمینشأتفرهنگخردهیافرهنگیکدرگرفتهشکل

یدینهایآموزهطبیعیطوربهواستدینعاملازمتأثرزیادیمیزانبهبشریجوامعفرهنگ

.بودخواهدمؤثرزندگیسبکگیریشکلدر

گونیدگروتحولپیدروشده،نزدیکتاریخیحساسمرحلهبهدیگربارامروزه،انسانیجامعه
پیچکیسربررابشرتاریخنیزاسالمیانقالبرهبرای،خامنههللاآیتحضرت.استبنیادین

استمدادمتعال،خدایبههاملتتوجهآن،طیدرکهبرشمردهعظیمتحولیآستانهدروبزرگ

.(10/11/1390)استوحیبههاملتاتکایوالهیالیزالقدرتازآنها

داشتنوباشدمیحسنهحیاتادامهجهتدیگرانباتعاملواجتماعیزندگیازناگزیربشر

ویاساسنیازهایازدیگرانباشایستهودرستارتباطجهترفتاریسطوحدرمناسببرنامه
.باشدمیبشراولیه

.استبیمارعیادتمردم،باسلوکحسنوحسنهاخالقهاینشانهواخالقیهاینکتهازیکی



عیادت از بیمار در اسالماهمیت -الف

آنوادهدقرارتأکیدموردالهیوانسانیاخالقی،رفتاریکعنوانبهرابیمارعیادتاسالم

.داندمیهمبهنسبتدینیبرادرانحقوقازیکیرا

یگردمسلمانبرمسلمانیهرحقوقاز»:کهاستشدهنقل(ص)اکرمپیامبرازروایتیدر

مایدنعیادتاوازشود،مریضهرگاهوکندسالماوبرکند،دیداراوباهرگاهکهاستاین

.«نمایدشرکتاشجنازهتشییعدررفت،دنیاازهرگاهو

رازیاست،برخوردارایویژهاهمیتازاودیداروبیمارعیادتاسالمسازانسانمکتبدر

وانسانیروابطتحکیمدربسزایینقشبوده،خداوندرضایتمورداخالقینیکرفتاراین

.کندمیایجادصمیمیت



انواع بیمار-ب

استدر قرآن مجید بیمار به دو گونه تصویرشده 

.افرادی که دارای امراض قلبی، روحی و باطنی هستند( 1

.افرادی که دارای امراض جسمی و بدنی هستند( 2



بیماروظایف -ج

اعالم بیماری1)

بیماریشکوه و صبر بر عدم ( 2

کنندهعیادتبرای دعا ( 3

ویبه پزشک و رعایت دستور مراجعه ( 4

بیمار، توبه و وصیت کردن دعا( 5

بیمار از پرستارسپاس گزاری ( 6



بیماروظایف -ج

:اعالم بیماری-1

کهندکاعالممؤمنشبرادرانبهراخودبیماریبیمار،استشایسته»:فرمودند(ع)صادقامام

-میاجرعیادتواسطهبهکنندگانعیادت:پرسیدند.ببیننداجرآنانوخودتاکنند،عیادتش

ثوابکنندگانعیادتکهشودمیموجباعالم،با:فرمودندبرد؟میاجرچگونهبیماربینند،

وودرباالدرجهدهشود،توشهحسنهدهاوبرایروایناز.بردمیاجروسیلهبدینوببرند

.گرددمحواوگناه



وظایف بیمار

:شکوه و صبر بر بیماریعدم -2

ارامبندهکهگاهآن»:فرمایدمیسبحانخدایازنقلبه(ص)پیامبرازنقلبه(ع)باقرامام

بهراشتشگونکند،شکوهکنندگانعیادتبهروزسهتاونمایدصبراووکنمگرفتاربیماری

رااواگروگردانمتبدیلترسالمخونبهراخونشوبهترپوستبهراپوستشبهتر،گوشت

بخشمیبهبودگناهانازگرددتندرستوبخشمبهبودشاگرومیرانممیخودرحمتبهبمیرانم

.نمانداوبرگناهیکه



وظایف بیمار-ج

کنندهعیادت برای دعا -3

ایدبروید،میخوددینیبرادرعیادتبهشماازیکیکهزمانی»:فرمودند(ص)پیامبر

رشتهفدعایمثلبیماردعایکهکند،دعاشمابرایبخواهیداوازوکنیددعابیماربرای

ابمستجاودعاهایزیراکند،دعاخودکنندهعیادتبرایکهاستبیماربرپس.است

.(1387،361طبرسی،)«شودمی



بیماروظایف -ج

به پزشک و رعایت دستور ویمراجعه -4

جعهمراباراخودانسانکهخواهدمیخداو(هوالّشافی)خداستدستدرشفاکهداندمیمسلمان

.استدرمانهمیندرخداشفایوکنددرمانپزشکبه

امردرتوجهیبی.کندترکداردضرراوبرایآنچهتمامبایدبهبودیبهرسیدنبرایبیمار

.باشدمیاینمخالفهمشرعونیستعقلیپزشکدستورنکردنرعایتودرمان



بیماروظایف -ج

بیمار، توبه و وصیت کردن دعا-5

آمرزشواشفوگفتهسخناوبااست،ترنزدیکخدابهکهزمانیبیمارخودکهاستشایسته

.بخواهدخداازراخودگناهان

.«آوردمیرویتوبهواخالقشود،بهبیمارهرگاهمؤمن»:فرمایندمی(ع)علیامام

شاموالدراوبعدخواهدمیآنچهونمایدوصیتاستالزمدیگرانازحاللیتوتوبهازبعد

.ردکندهستگردنشبرکهحقوقیدهدانجامخودششودبجاآورده



بیماروظایف -ج

بیمار از پرستارسپاسگزاری -6

وتافتندشانسانکمکبههاگرفتاریدروداشتندسهمیبیماربهبودیدرکهکسانیاز

کهکسی»:فرمایندمی(ع)علیامام.نمودسپاسگزاریبایدکردند،دردیهممشکالتدر

اگر.کندجبرانرادهندهنعمتاحسانشایستگیوخوبیبهبایداست،شدهاحسانیاوبه

ستایشازراگ.نمایدبرخوردنیکثنایوشایستهستایشبابود،ناتوانعملیجبراناز

اگروباشدداشتهمحبتکنندهکمکبهوبشناسدرانعمتحداقلبود،عاجزهمزبانی

.«نیستنعمتآنشایستهپسنتواند،ونداردهمرااین



وظایف اطرافیان وعیادت کننده-د

عیادتزمان رعایت -1

همدردیو دلجویی -2

بیماردادن و اطعام هدیه -3

برای بیماردعا -4



عیادت کنندهاطرافیان ووظایف -د

رعایت زمان عیادت-1

.داردتوجهیقابلاثربهبودیشدروباشدمیبیماراساسینیازهایازآرامشواستراحت

.نمایداستراحتکافیاندازهبهبتواندبیمارتاباشد،کوتاهعیادتزمانباید

یانباشدسنگینوسختبیماریکهصورتیدرمیاندرروزیک»:فرمایندمی(ص)پیامبر

«کنیدعیادترابیمارباریکروزسههر

.(639ق،1384طوسی،)

یادتعنبایدباشدوخیمبیماروضعاستممکنکه(روزسهتا)بیماریاولیهروزهایدر

.بگیردصورت



عیادت کنندهاطرافیان ووظایف -د

و همدردیدلجویی -2

منانمؤهمانا»:فرمایندمیداده،قرارتأکیدموردرابیمارباهمدردی(ص)پیامبر

بهآنازعضویوقتیکهپیکرند،یکهمانندیکدیگربهعطوفتومهربانیدر

«کنندمیهمدردیوهمراهیاوبابیداریوداریتبدراعضاءسایرآید،درد

.(1402،39اهوازی،کوفی)

آرامشموجباو،ازدلجوییوهمدلیاو،حالپرسیدنبیمار،کناردرنشستن

.شودمیدردشتسکینوخاطر



عیادت کنندهاطرافیان ووظایف -د

هدیه دادن و اطعام بیمار-3

ورنج،ونگرانیافسردگی،حالتتغییرموجبناچیز،چندهربیماربهدادنهدیه

.گرددمیویخوشحالی

رفتارهایازوینزدچیزیخوردنازخودداریوبیماربهدادنغذااینبرعالوه

.باشدمیخداوندرضایتموردپسندیده



کنندهعیادت اطرافیان ووظایف -د

برای بیماردعا -4

ابزارانعنوبهومقدماتیکاریبیمار،بهبودیبرایدارووپزشکازاستفادهاسالمدیدگاهاز

استوسیلهو

.خداستدستبهکاملشفایوواقعیسالمتیحقیقتدر

.ندنمایدعاویسالمتیبرایروند،میبیماردیداربهخدارضایبرایکهکنندگانیعیادت

دیدارشبهتادهداجازهمردمبهبیمارشد،شماازیکیکههرزمان»:فرمایندمی(ع)کاظمامام

خدااهپیشگدربیماربرایایشدهاجابتدعایرودمیبیمارعیادتبهکهفردیزیرا.بیایند

.«دارد



آثار عیادت و رسیدگی به بیمار-ه

آثار دنیوی-1

شودمیبیمارروحیهتقویتموجب•

.آوردمیدستبهراخودسالمتیزودترفردوشدهکاستهبیماریسنگینباراز•

رادیگرانبهکمکحسوهمدلیبرادری،کرده،ترنزدیکهمبهراافرادهایدل•

.دهدمیافزایش

.شودمیکنندهعیادتبرایالهیپاداشبهرسیدنوروحیآرامشموجب•

درراآنهابرده،پیاشخانوادهوبیمارمشکالتواحتیاجاتبهتواندمیکنندهعیادت•

.کندیاریاحتیاجاتبرآوردنومشکالتاینرفع



آثار عیادت و رسیدگی به بیمار-ه

اخرویآثار -2

گناهان عیادت کنندهخاص الهی و بخشیده شدن عنایت •

کنندهفرشتگان برای عیادتاستغفار •

به بهشتورود •

رضایت الهیکسب •



و رسیدگی به بیمارعیادت آثار اخروی-2

کنندهشدن گناهان عیادت و بخشیده خاص الهی عنایت *

وعیسبیمار،مؤمنخواستهوحاجاتبرآوردنبرایکهکسی»:فرمایندمی(ص)پیامبر

موفقچهگردد،میخودوالدتروزمانندبهوشودمیپاکگناهانشازنمایدکوشش

.«برآوردرابیمارحاجتکهنشودموفقچهوشود

شیند،بناونزدساعتیوکردهعیادترابیماریکهکسی»:فرمایندمیایشانهمچنین

ارزانیاوبهباشد،نکردهمعصیتآندرایلحظهکهراسالهزارعملپاداشخداوند

.«داردمی



آثار اخروی عیادت و رسیدگی به بیمار-2

کنندهفرشتگان برای عیادتاستغفار * 

ادهفتباشد؛صبحاگرکند،عیادتبیماریشدررامؤمنیکهمؤمنیهر:فرمود(ع)رضاامام

یردفراگرااوخدارحمتبنشیند،اونزدچونوکنند(همراهیوبدرقه)تشییعرااوملکهزار

.«بودخواهداوبرایصبحتااجرهمینباشدشباگرو.کننداستغفاراوبرایشبتاو

رااوفرشتههزارهفتادبرود،بیماریعیادتبههرکس»:فرمودند(ع)صادقامامهمچنین

.«برگرددخودمنزلبهکهآنگاهتاطلبندمیآمرزشبرایشوکنندمیمشایعت



آثار اخروی عیادت و رسیدگی به بیمار-2

بهشتبه ورود *

:فرمایندمیزمینهایندر(ص)پیامبر

اوهبخداوندکند،دیداروعیادتبیماریهنگامدرراخودمسلمانبرادرمسلمانیهرگاه»

.«ایهبرگزیدبهشتدرمنزلیخودبرایوباشدپاکیزهراهتوباشپاکیزه:فرمایدمی



آثار اخروی عیادت و رسیدگی به بیمار-2

رضایت الهیکسب * 

:فرمایندمی(ع)صادقامام

تدرخواساوبرایبیمارراهرچیزیکند،عیادترابیماریخدارضایبرایکهکسی»

.«کردخواهدبرآوردهخداوندکند،

ودهفرمطبقاینکهمگرشودنمیافرادحالشاملالهیالطافاینازیکهیچبنابراین

.کنیمخالصراخودعملوبودهالهیرضایتکسبامراینانجامازهدفتنهااسالم



نتیجه گیری

درجامعیبرنامهدینیهایآموزهکهگردیدمشخصزمینهایندردینیمنابعبررسیبا

ومادیکمکمراقبت؛شیوهآنها؛حالمراعاتوبیمارانرفتاربانوعاز:زمینهاین

که.استدادهارائهبشریجامعهبرایآنهااخرویودنیویاثراتبیانبا...وعاطفی

امعهجسالمتدرکنندهتعییننقشبیمارانجامعهبهکمکبرعالوهآنبهعملباافراد

.داشتخواهندنیز
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.1368،اسالمیوارشادفرهنگوزارت،تهران،ایقمشهالهیمهدیترجمه،کریمقرآن*

.1385،االحزانبیتنشر،قم،دشتی،محمدمترجم،البالغهنهج*

.1383اسوه،تهران،زادهمؤمن،مهدیمحمدترجمه،(26دعای)سجادیهصحیفه*

.االسالمیدررالکلم،قم،دارالکتبوق،غررالحکم1410محمد،بنتمیمی،عبدالواحدآمدی

.الحدیثهالنبویهتا،الجعفریات،تهران،مکتبهمحمد،بیبناشعث،محمدابن

.اسالمدارالکتب،تهران16الشریعه،جمسائلتحصیلالشیعه،الی،وسائل1372حسین،بنحرعاملی،محمد

.(ع)البیتآلاألنساء،قم،موسسهقربق،1413جعفر،بنحمیدی،عیدهللا

.تهراندانشگاهچاپودهخدا،تهران،مؤسسهنامه،لغت1377اکبر،دهخدا،علی

.االخالق،قم،مؤمنین،مکارم1387فضل،بنطبرسی،حسن

.،تهران،فراهانی2الخالق،ج،میرباقری،ابراهیم،مکارم1365فضل،بنطبرسی،حسن

.،قم،دارثقافه(طوسی)ق،المالی1384الحسن،بنطوسی،محمد

.،قم،دارالذخائر1ق،کنزالفوائد،ج1410علی،بنمحمدکراجی،

.فرهنگیعلمیانتشاراتمرکز،تهرانبهبودیباقرمحمد،ترجمه1جکافی،،گزیده1363اسحاق،بنیعقوبکلینی،محمدبن

.،قم،دارالحدیث3،ج(الکافیاصولترجمه)االولیاء،تحفه1388اسحاق،بنیعوقوبکلینی،محمدبن

.العلمیه،الزهد،قم،مطبعه1402سعید،بناهوازی،حسینکوفی

.،قم،دارالحدیثشیخیحمیدرضاالحکمه،ترجمهتا،میزان،محمد،بیشهریریمحمدی

.(عج)عصرالمتقین،تهران،ولی،حلیه1386مجلسی،محمدباقر،

.العربیالتراثبیروت،درالحیاءالسالم،الطهارعلیهملدرراالخباراالئمهق،بحاراالنوارالجامعه1403مجلسی،محمدباقر،

.جاللقم،پیکمعاشرت،،آداب1379مهدی،نیان،محمد،محمدی،محمدمقدس

.اندیشه،تهران،عقیلفارسی،فرهنگ1388علی،معین،عباس

.النجفیالمرعشیهللاآیهصفین،قم،مکتبهوقعۀق،1404مزاحم،منقری،نصربن

.اسالمیفرهنگجا،آغازعملی،بیهای،نقطه1371کنی،محمدرضا،مهدوی

.هاتفالسعاده،مشهد،نشر،معراج1387نراقی،احمد،

.(ع)البیتآل،قم،موسسه8المسائل،جمستنبطوالوسائلمستدرکق،1408محمدتقی،بننوری،حسین


